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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

;JJ; '"/. szám ú előterjesztés 

a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a civil 
szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 95/2016. (III. 22.) HB 
határozattal a civil szervezetek 2016. január l-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakban 
szervezett kulturális, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezetvédelmi, közművelődési 
programjaira, illetve a kerület- és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai 
programjainak támogatására 4 500 eFt összegű pályázatot írt ki. 

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök: 
a) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel 

együttműködve, 

b) nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében prograrnak szervezése, kiadványok 
készítése, 

c) gyermekek üdültetése, táboroztatása, 
d) egészséges életmód propagálása, terjesztése, 
e) közösségi életre nevelés érdekében prograrnak szervezése, 
J) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása, 
g) természeti és épített környezeti értékek védelme, megóvása, propagálása, 
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok, 
i) önkéntes prograrnak szervezése és lebonyolítása. 

A pályázati összeg nem használható fel: 
a) személyi jellegű kiadásra és közterhek kifizetésére, 
b) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, 
c) karbantartási, felújítási költségre, valamint l 00 OOO Ft-ot meghaladó értékű eszköz 

beszerzésére 

A pályázati felhívásra 40 db pályázat érkezett, amelyből 37 db érvényes, 3 db érvénytelen. 

A Zöldsport Egyesület az alapszabályaszerint sportegyesület, amely a pályázati felhívás 6. pont 
a) alpontja szerint nem vehet részt a pályázaton. Az Újhegyi 2000 Alapítvány pályázata a 
pályázati felhívás 6. pont c) alpontja szerint kizárt figyelemmel arra, hogy az Alapítvány célja a 
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola támogatása. Az 
Emberbarát Alapítvány pályázata nem felel meg a pályázati felhívás 2. pontjában foglaltaknak 
(támogatható programok), mert egyáltalán nem jelölt meg a tevékenységén belül támogatni kért 
programot, gyakorlatilag a működéséhez kért támogatást. 

A pályázatok teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési 
és Civilkapcsolati Osztálynál megtekinthető. 

Az alábbi táblázat a benyújtott pályázatok alapján szervezetenként tartalmazza a kért és a 
javasolt támogatási összegeket a pályázati feltételekre és a felosztható keretre tekintettel. A 
Rákosmente Alapítvány pályázata a pályázati felhívás 4.1. a) pontjában foglaltaknak (kőbányai 



székhelyű civil szervezet (egyesület, alapítvány) megfelel ugyan, de a támogatui kért oktatási 
programját szeptembertől a Budapest XVII. kerületben tervezi elkezdeni, kőbányai kötődéssei 
nem rendelkezik, ezért nem javasol om támogatni. 

Sorszám Civil szervezet, Kért Javasolt 
tagszervezet neve támogatás támogatás 

(Ft) (Ft) 

l. 
Budapesti Honismereti Társaság 

160 OOO 70 OOO 1043 Bp., Berda Józsefutca 18. 
Kőbányai tagcsoport: 

1108 Bp., Lenfonó u. 2. fszt. 3. 
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 

2. 1053 Budapest, Kálvin tér 5. 150 OOO 100 OOO 
Kőbányai Tagcsoport 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
3. Cselekedjünk Kőzhasznú Alapítvány 90 OOO 30 OOO 

ll 08 Budapest, Oltó utca 6. 

4. 
Emberbarát Alapítvány 

270 OOO o 
ll 05 Budapest, Cserkesz utca 7-9. 

5. Eletrevaló Karitatív Egyesület 
ll O l Budapest, Vaskő utca l. 182 OOO 150 OOO 

6. 
Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, 

254 OOO 110 OOO 
Szabadidő és Sport Egyesülete 

ll 06 Budapest, Hatház utca ll. I/116. 

7. 
Gyűjtősökért Alapítvány 

250 OOO 50 OOO ll 08 Bp., Kozma utca 13. 
8. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, 

Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 300 OOO 280 OOO 
ll 05 Budapest, Bánya utca 31., I/7. 

9. Horvát Hagyományőrző Egyesület 
1102 Budapest, Liget utca 1/C. II. 23. 400 OOO 100 OOO 

10. 
Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 

290 OOO 180 OOO ll 04 Budapest, Kada utca 97. 
Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 

ll. 1105 Budapest, Harmat utca 23. I/4. 365 OOO 150 OOO 

12. 
Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális-

300 OOO 80 OOO 
Szabadidő Egyesület 

ll Ol Bp., Könyves Kálmán krt. 25. 
Kőbányai Nyugdíjas Klub 

Kontúr Közhasznú Egyesület 
13. 1106 Bp., Gyakorló u. 17. 4/32. 220 OOO 150 OOO 

14. 
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 

201 900 160 OOO 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Körösi Nonprofit Kft 

Harmat Nyugdíjas Klub 
15. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 202 OOO 140 OOO 

Körösi Nonprofit Kft 

16. 
Koccintós néptánccsoport 

300 OOO 180 OOO ll 05 Budapest, Előd utca l. 
Körösi Nonprofit Kft 

2 



17. 
Kőbánya Férfikar 

234 840 100 OOO 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Körösi Nonprofit Kft 

Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi 
18. Betegek Klubja 316 OOO 140 OOO 

ll 05 Budapest, Előd utca l. 
Körösi Nonprofit Kft 
Kőbányai Fotóklub 

19. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 110 OOO 60 OOO 
Körösi Nonprofit Kft 

Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 
20. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 120 OOO 90 OOO 

Körösi Nonprofit Kft 
Kőbányai Nyugdíjasok Erdekvédelmi 

21. Szervezete 250 OOO 120 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Körösi Nonprofit Kft 
Örökzöld Nyugdíjas Klub 

22. ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14. 140 OOO 130 OOO 
Körösi Nonprofit Kft 

Ujhegyi Nyugdíjas Klub 
23. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 125 OOO 110 OOO 

Körösi Nonprofit Kft 
Lokomotív Turista Egyesület 

24. ll 03 Budapest, Csombor utca 4/1. 130 OOO 60 OOO 
Magyarországi Lengyel Katolikusok 

25. Szent Adalbert Egyesület 245 OOO 150 OOO 
ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. 

Magyar Rákellenes Liga 
26. 1123 Budapest, Ráth György utca 6. 200 OOO 150 OOO 

Kőbányai Alapszervezete 
ll 04 Budapest, Kada köz 5. 

Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, 
27. Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 172 OOO 100 OOO 

ll 08 Budapest, Takarék utca 14/207. 
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 

28. 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 295 OOO 100 OOO 
Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 

Körösi Nonprofit Kft 
ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14 

29. 
Magyar Vöröskereszt 

370 OOO 100 OOO l 051 Budapest, Arany J án os utca 31. 
Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete 

ll 07 Budapest, Bihari út 15. 

30. 
56-os Magyarok Világszövetsége 

400 OOO 150 OOO l 097 Budapest, Koppány utca 5-ll. 
MV Kőbányai tagszervezete 
ll 02 Budapest, Ónodi u. l. 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
31. 1136 Bp., Hegedűs Gyula utca 43. 300 OOO 160 OOO 

Kőbányai Szervezete 
1105 Budapest, Halom u. 37/B 
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32. 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

600 OOO 240 OOO 
1056 Budapest, Március 15. tér 8. 

NOE Óhegyi Csoport 
ll O l Budapest, Korponai utca 9. 

Rákosmente Mentéséért Alapítvány 
33. ll 08 Budapest, Tóvirág utca 14. 320 OOO o 

Szent László Király Alapítvány a Szellemi és 
34. Erkölcsi Megújulásért 300 OOO 150 OOO 

ll 02 Budapest, Liget utca 35/B 
Sibrik Kertszépítő Egyesület 

35. ll 08 Bp., Maglódi út l 05/C 24. 350 OOO 100 OOO 
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

36. ll Ol Bp., Könyves Kálmán krt. 25. 300 OOO 140 OOO 
Zöldsport Egyesület 

37. ll 02 Budapest, Kőér utca 2/C 370 OOO o 
38. Ujhegy 2000 Alapítvány 75 OOO o 

ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. 
W esley J án os Ov oda, Altalános Iskola, 

39. Szakiskola és Gimnázium 641 OOO 100 OOO 
1101 Budapest, MÁV-telep 38. 
W es l ey J án os Óvoda és Iskola 

Diákönkormányzata 
"A zene mindenkié" Egyesület 300 OOO 120 OOO 

40. ll 02 Bp., Füzér utca 27 l A 
Osszesen: 10 298 740 4 500 OOO 

Az előterjesztés 2. melléklete a pályázati felhívást, a 3. melléklete a benyújtott pályázatokat 
összesítő táblázatot, valamint a 4-43. melléklete az adatlapokat tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

A pályázaton nyert támogatási összegek hozzájárulnak a kulturális, hagyományápoló, 
ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségmegőrző és életmódjavító prograrnak 
megvalósításához, a közösségfejlesztéshez, rehabilitációs és szociális tevékenység folytatásához, 
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéséhez, gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátásához. A sikeres pályázatok a kőbányai lakosság 
közösségformálását szolgálják. 

A pályázó civil szervezetek a támogatni kért programokat a létesítő okiratukban meghatározott 
célok szerint szervezték meg. A támogatást kirándulások, környezetvédelmi, egészségmegőrző 
programok, kiállítások, hangosítás, zenei kíséret, rendezvényszervezési és nyomdai költségek, 
szakmai előadások számlás kifizetései, valamint buszbérlés, idegenvezető, múzeumi 
belépőjegyek, szállás, étkezés, terembérlet, dekoráció, vetélkedő díjazása, szállítás, irodaszerek, 
kézműves foglalkozások alapanyagai költségeire kívánják fordítani. 
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III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 13. § (6) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottságának (a továbbiakban: HB) 
rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra kiírt pályázat elbírálását követően a HB dönt az 
előirányzat módosításáról. Figyelemmel arra, hogy a pályázó civil szervezetek között 
alapítványok is vannak, amelyek támogatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik, javasolom, hogy a pályázatot a Képviselő-testület bírálja el. 

A civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 99/2016. (III. 22.) 
HB határozat alapján a civil szervezetek 2016. évi támogatására 4 500 eFt áll rendelkezésre a 
Költségvetési rendelet 12. melléklet 19. során. 

A támogatásokat szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat. 

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a civil szervezet a 2015. évről szóló beszámolóját 
(mérleget, egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetés) és kettős 
könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú szervezet esetében a 
közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezze, és ezt az 
Önkormányzatnál igazolja. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. május "l9." 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. S a ó Krisztián 
jegyzó 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (V. 26.) határozata 
a civil szervezetek 2016. támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett 40 pályázatból 
3 7 pályázat érvényes. Az Emberbarát Alapítvány, az Újhegyi 2000 Alapítvány és a Zöldsport 
Egyesület pályázata nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, ezért érvénytelen. 

2. A Képviselő-testület a civil szervezetek 2016. évi támogatásáról szóló pályázat alapján az l. 
mellékletben meghatározott civil szervezeteknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 19. sora terhére összesen 4 500 eFt összegben. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtétel ére. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

J. melléklet a .. .12016 (V. 26.) KÖKT határozathoz 

A B 
l. Civil szervezet, tagszervezet neve, Támogatási 

székhelye (telephelye) összeg (Ft) 
2. Budapesti Honismereti Társaság 70 OOO 

1043 Bp., Berda Józsefutca 18. 
Kőbányai tagcsoport: 

ll 08 Bp., Lenfonó u. 2. fszt. 3. 
3. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 100 OOO 

1053 Budapest, Kálvin tér 5. 
Kőbányai Tagcsoport 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
4. Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány 30 OOO 

ll 08 Budapest, Oltó utca 6. 
5. Eletrevaló Karitatív Egyesület 150 OOO 

1101 Budapest, Vaskő utca l. 
6. Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő 110 OOO 

és Sport Egyesülete 
ll 06 Budapest, Hatház utca ll. 11116. 

7. Gyűjtősökért Alapítvány 50 OOO 
ll 08 Bp., Kozma utca 13. 

8. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 280 OOO 
Közhasznú Alapítvány 

ll 05 Budapest, Bánya utca 31., 1/7. 
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9. Horvát Hagyományőrző Egyesület 100 OOO 
ll 02 Budapest, Liget utca l /C II. 23. 

10. Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 180 OOO 
ll 04 Budapest, Kada utca 97. 

ll. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 150 OOO 
1105 Budapest, Harmat utca 23. I/4. 

12. Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális- Szabadidő 80 OOO 
Egyesület 

1101 Bp., Könyves Kálmán krt. 25. 
Kőbányai Nyugdíjas Klub 

14. Kontúr Közhasznú Egyesület 150 OOO 
ll 06 Bp., Gyakorló utca 17. 4/32. 

15. Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 160 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Kőrösi Nonprofit Kft 
16. Harmat Nyugdíjas Klub 140 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Kőrösi Nonprofit Kft 

17. Koccintós néptánccsoport 180 OOO 
ll 05 Budapest, Előd utca l. 

Kőrösi Nonprofit Kft 
18. Kőbánya Férfikar 100 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Kőrösi Nonprofit Kft 

19. Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja 140 OOO 
ll 05 Budapest, Előd utca l. 

Kőrösi Nonprofit Kft 
20. Kőbányai Fotóklub 60 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Kőrösi Nonprofit Kft 

21. Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 90 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Kőrösi Nonprofit Kft 
22. Kőbányai Nyugdíjasok Erdekvédelmi Szervezete 120 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Kőrösi Nonprofit Kft 

23. Örökzöld Nyugdíjas Klub 130 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Kőrösi Nonprofit Kft 
24. Ujhegyi Nyugdíjas Klub 110 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Kőrösi Nonprofit Kft 

25. Lokomotív Turista Egyesület 60 OOO 
ll 03 Budapest, Csombor utca 411. 

26. Magyarországi Lengyel Katolikusok 150 OOO 
Szent Adalbert Egyesület 

ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. 
27. Magyar Rákellenes Liga 150 OOO 

1123 Budapest, Ráth György utca 6. 
Kőbányai Alapszervezete 

ll 04 Budapest, Kada köz 5. 
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28. Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és 100 OOO 
Érdekvédelmi Egyesülete 

ll 08 Budapest, Takarék utca 14/207. 
29. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 100 OOO 

l 068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 
Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 

Körösi Nonprofit Kft 
ll 05 Budapest, Sz en t László tér 7-14 

30. Magyar Vöröskereszt 100 OOO 
l 051 Budapest, Arany J án os utca 31. 
Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete 

1107 Budapest, Bihari út 15. 
31. 56-os Magyarok Világszövetsége 150 OOO 

l 097 Budapest, Kopp án y utca 5-ll. 
MV Kőbányai tagszervezete 
ll 02 Budapest, Ónodi utca l. 

32. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 160 OOO 
1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 43. 

Kőbányai Szervezete 
ll 05 Budapest, Halom utca 3 7/B 

33. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 240 OOO 
1056 Budapest, Március 15. tér 8. 

NOE Óhegyi Csoport 
1101 Budapest, Korponai utca 9. 

34. Szent László király Alapítvány a Szellemi és 150 OOO 
Erkölcsi Megújulásért 

1102 Budapest, Liget utca 35/B 
35. Sibrik Kertszépítő Egyesület 100 OOO 

ll 08 Bp., Maglódi út l 05/C 24. 
36. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 140 OOO 

ll Ol Bp., Könyves Kálmán krt. 25. 
37. Wesley János Ovoda, Altalános Iskola, Szakiskola és 100 OOO 

Gimnázium 
1101 Budapest, MÁV- telep 38. 

38. "A zene mindenkié" Egyesület 120 OOO 
ll 02 Bp., Füzér utca 2 7 l A 

39. összesen 4 500 OOO 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága pályázatot ír ki a civil szervezetek 2016. évi támogatására. 

1. A pályázat célja:
A pályázat célja a civil szervezetek kulturális, közművelődési, hagyományápoló,
ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő,
karitatív és szociális tevékenységének támogatása.

2. Pénzügyi támogatásban az 1. pontban meghatározott tevékenységen belül az alábbi
programok részesíthetők:

a) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel
együttműködve,

b) nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok
készítése, 

c) gyermekek üdültetése, táboroztatása,
d) egészséges életmód propagálása, terjesztése,
e) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
f) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,
g) természeti és épített környezeti értékek védelme, megóvása, propagálása,
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok.

3. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 4 500 000 Ft

4. A pályázat benyújtásának feltételei:
4.1. A pályázaton részt vehet

a) a kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület, alapítvány),
b) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet,

valamint 
c) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet.

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 

a) a pályázó szervezet és a kőbányai tagszervezet, illetve intézmény adatai,
b) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás

átutalását a pályázó kéri,
c) a program célja, részletes leírása legfeljebb egy oldal terjedelemben, a program

megvalósításának időszaka (tól-ig), a program tervezett költsége és az igényelt
támogatás összege,

d) nyilatkozat arról, hogy
da) a szervezetnek nincs köztartozása, nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 

szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
db) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 

célra,  
dc) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e,

e) civil szervezet esetében a létesítő okiratnak (egyesületnél alapszabály, alapítványnál
alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata, és a nyilvántartást

2. melléklet az előterjesztéshez
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vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban 
lévő adatairól,  

f) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 
esetében az e) pontban foglaltak, valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működéséről, 

g) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 
esetében a szervezet működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

h) 1a szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata,  
i) 2az előző évről szóló beszámoló Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe 

helyezéséről szóló igazolás, 
j) amennyiben a pályázó 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat (a 

továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott támogatásban, ennek feltüntetése a 
támogatás célja és összege megjelölésével. 

4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több program támogatása kérhető. 

4.4. A támogatási időszak: 2016. január 1 - 2016. december 31. 
 
5. A pályázati összeg nem használható fel: 

a) bérjellegű kiadásra és annak közterheinek kifizetésére, 
b) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, 
c) karbantartási, felújítási költségre, valamint a programhoz nem kapcsolódó működési     
 költségre, 
d) 100 000 Ft-ot meghaladó értékű eszköz beszerzésére. 
 

6. A pályázaton nem vehet részt: 
a) sport- és polgárőr egyesület,  
b) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, 
c) olyan szervezet, amelynek célja az Önkormányzat által fenntartott óvoda, illetve az 

Önkormányzat működtetésében lévő iskola támogatása, 
d) olyan szervezet, amely az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet alapján részesül működési célú támogatásban, 
e) olyan szervezet, amely az Önkormányzat bármely pályázatán nyert összeggel a megadott 

határidőig nem számolt el, illetve köztartozása van, 
f) olyan szervezet, amelynek az Önkormányzattal, az Önkormányzat költségvetési 

szervével, illetve az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben lejárt 
tartozása van, 

g) bevett egyház, egyházi jogi személy, valamint 
h) közalapítvány. 

 
7. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 
A pályázatokat 2016. április 25-én (hétfőn) 15.00 óráig lehet benyújtani elektronikusan a 
JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail címre, valamint egy példányban papír alapon 

                                                
1 Személyes benyújtás esetén mellőzhető, ha a jelenlévő törvényes képviselő az aláírást a magáénak ismeri el. 
2 A támogatási szerződés megkötéséig pótolható. 
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a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon Jógáné Szabados 
Henrietta civil és nemzetiségi referensnél (1105 Budapest X. kerület, Ihász utca 26.) vagy  

b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. 

Postai benyújtás esetén a pályázatnak a fenti határidőben meg kell érkeznie a Hivatalba. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a +36-1-4318-748-as telefonszámon, illetve a 
JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti e-mail-
címen, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap 
másolható.  
 
8. A pályázat elbírálásának menete: 
A Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a hiánypótlási határidő 
meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat 
érvénytelen. 
A pályázatokat a Humánszolgáltatási Bizottság a 2016. májusi ülésén bírálja el. A Hivatal a 
döntést követően 2016. május 31-éig értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes 
pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt.  
 
9. Az elszámolás módja, határideje: 
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, 
bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási 
időszakra esik, és melyek pénzügyi teljesítése a támogatási határidő végéig megtörténik. 

A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2017. január 15-éig kell elszámolni. A pályázó a fel nem használt vagy nem szabályosan 
felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. A kedvezményezett a támogatás 
lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével együttműködni, az ellenőrzési 
munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni.  
 

Budapest, 2016. március 31. 

 
Dr. Mátrai Gábor Imre 

Humánszolgáltatási Bizottság 
elnöke 

 
 



 
PÁLYÁZATI ADATLAP  

 
A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

 
I. A PÁLYÁZÓ ADATAI:  
 
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 
 
A pályázó szervezet neve: ……………………………………………………………………… 

Székhelye: ………………………………………….Adószáma: ……………………………… 

Képviselő neve: ………………………………………………………………………………… 

Bírósági bejegyzés dátuma: ……………………………….Száma: …………………………… 

Közhasznúsági fokozata:  nincs,  közhasznú,  kiemelten közhasznú   

Tel. szám, e-mail cím: ………………………………………………………………………… 

1. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................, Címe: ............................................................... 

Tagszervezet vezető neve:.........................................................................................................… 

Telefonszáma, e-mail címe:.....................................................................................................…. 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ………………………………………………………………………………... 

Címe: …………………………………………………………………………………………… 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: …………………………………………………………… 

Intézmény vezetőjének neve: ………………………………………………………………….. 

Telefonszáma, e-mail címe: ……………………………………………………………………. 

A pályázatért felelős neve: ……………………………………................................................... 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe:……………………….……………………… 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................. 

Neve:………………………………………………………………………………….……........ 

Címe:............................................................................................................................................. 

Bankszámlaszáma: ....................................................................................................................... 

 
 
 



 2

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 
 
A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése:..……………….……………………………………………………………......... 

Címe:............................................................................................................................................. 

Bankszámla száma: ...................................................................................................................... 

 
* Az 1. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 

szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki.  

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni.  

 

II. NYILATKOZATOK 

1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 
2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 
3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene.  

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik:     igen   -   nem 
5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 
A támogatás célja:…………………………………………………………………… 

A támogatás összege:………………………………………………………………... 
6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol.  
7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: 
III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb 1 oldal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) …………........................................... 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 
 

A kiadásnem 
megnevezése 

teljes költség saját forrás igényelt támogatás 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Igényelt támogatás összesen: ……………………….Ft 
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Csatolt mellékletek igen nem 

1. 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 

  

2. 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata, 

  

3. 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 
bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

  

4. 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

  

5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
másolata   

6. Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás    

 
 
Budapest, 2016. ................................ 
 

 ………………………………………....... 
 A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

  
 

……………………………………… ………………………………………… 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 
Országos, regionális egyesület cégszerű 

aláírása és bélyegzője 
  
  

………………………………………… ………………………………………… 
A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 
A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
 



3. me/lék/et az előterjesztéshez 

A civil szervezetek a 2016. évi konkrét programok támogatására beérkezett pályázatok l 
Civil szervezet neve, Igényelt Javasolt i 

Sor- székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 
szám megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Budapesti Honismereti Társaság Kőbánya történeti múltjával, Önkormányzat A Városunk 2016/ 4.számának nyomdai 
l 043 Bp.,Berda József utca 18. intézményeivel és a kerületben müködö civil költsége. 
B reinich Gábor és Gábriel Tibor elnök szervezetek helytörténeti tevékenységeivel A fóváros, a lakó és 
Kőbányai tagcsoport foglalkozik . Városunk 20 J 61 4. száma munkahely, a haza történetének, 
1108 Bp.,Lenfonó u. 2.fszt.3. nyomtatott és internetes változatában értékeinek kulturális l Karacs Zsigmond vezető (Budapesti Helytörténeti Portálon). 160 OOO 70 OOO hagyományainak 

Kommunikációs költségek, tördelés, fotó megismertetése. 
előkészítés, szerkesztés, korrektúra, nyomdai Kulturális tevékenység, 

költség, szállítás, irodaszer, lapterjesztés közhasznú. 

költsége. 

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete Kirándulás Városligetbe és környékére Diabetológiai előadók (dietetikus 
l 053 Bp., Kálvin tér 5. (belépőjegye, idegenvezetés), orvosok, szakápolók számlás előadói 
Füzesi Brigitta elnök Klubfoglalkozáson elhangzó előadásokat díja, valamint szakkönyvek ás annak a 
Kőbányai tagcsoport KÖSZI diabétesz kezeléséről szakemberek, postaköltsége. 

Az Egyesület célja l J 05 Budapest, Előd utca l. szakápolók, dietetikus orvosok tartják 
egészségfej Iesztés i, 2 

(számlás előadói díj) 150 OOO 100 OOO 
betegségemegelőzési V ércukormérő, tesztcsík, tű, fertőtlenítőszer, 

szolgáltatások biztosítása. 
konyhai mérleg vásárlása, mérők kalibrálása, 

szakkönyvek, postaköltség) 

Cselekedjünk Közhaszmí Alapítvány Szelfi fotópályázat " Kőbányán a A program díjazásához szükség van 
ll 08 Bp., Oltó utca 6. Zöldben" mobiltelefonnal készített ötletes, 3 db fénykezőgép vásárlására. 
Kormosné Csete Gabriella elnök humoros szeifik (futás az Óhegy parkban, 

3 pikníkezés a családdal a Sportligetben, 
90 OOO 30 OOO A közhasznú alapítvány célja: 

horgászás a Guttmann tó körül). Egészséges környezetvédelmi tevékenység. 
életmód és környezettudatos szemlélet 

erősítése. 

·········--



3. mellék!et az előterjesztéshez 

Emberbarát Alapitvány Alkohol-Drogrehabilitációs Intézetben 

l 1105 Bp., Cserkesz utca 7-9. komplex- egészségügyi, szocio-kulturális, 
Kondor Viktor elnök pszicho-szociális segítséget igénylő 

szendvedélybetegek felépüléséhez, síkeres 
Közhasznú. Az egészséges 

rehabilitációjához hozzájárul a képzés, 
életmódra nevelés, az egészség 

foglalkoztatás, Iakhatás, szociális hiányok 
megőrzése az egyén és családok 

4 pótlása és az eredményes és tartós 270 OOO o 
vonatkozásában. 

visszailleszkedés érdekében. 32 fő ellátott Működési költségekhez kér 
tárgyi feltételeinek javításához kémek támogatást. 

l 

támogatást: 15 szobába (lakástextilt, 
függönyöket, szőnyegeket, amelyek az évek 

során elhasználodtak) 
' 

Életrevaló Karitativ Egyesület Prevenció jellegű Kisfilm- készítő csoport Drogprevenciós foglalkozáshoz 
IlO l Bp., Vaskő utca l. 3. !ph. fszt. l 4. létrehozása a Bárkában. Mentálhigiénés biztosított tájékoztató füzet, 
Csures Mónika elnök támogató szülőcsoport szervezése 2015. szóróanyag, nyomdaköltsége, festék, 

júliusában 5 alkalommal a Pongrác Közöségi papír, irodaszer, kreatív anyagok 
Házban ( csoportvezető szakember vásárlása. Közhasznú egyesület. 

vállalkozói díja). Szent László Napokon Draprevenciós információs 

5 
drogprevenciós programok szervezése. 

182 OOO 150 OOO 
kiadványok, oktatási anyagok 

Foglalkozáshoz biztosított eszközök, kiadása, veszélyeztetett 
anyagok, nyomdaköltségek, festékek, kreatív gyermekek szociális elátását 

anyagok, papír vásárlása. Pavilon sátor vállalják. 

kítelepüléshez, kerti bútorok:asztalok, 
székek, önkéntes munka és élelmiszer. 

Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Tanulmányi kirándulás nyugdíjasoknak Tanulmányi kirándulás nyugdíjasoknak 
Kulturális, Szabadidő és Sport autóbusszal Vácrátóti Nemzeti Botanikus autóbusszal a Vácrátóti Nemzeti 
Egyesülete Kertbe (buszbérlés, szakmai étkezés) Botanikus Kertbe (buszbérlés, 

Kulturális és szabadidő 
ll 06 Budapest, Hatház u. ll. l /116. Vígyázó-kastély és Vác város idegenvezető, belépőjegyek). tevékenység, részvételt 

6 Beke Józsefné elnök nevezeteségeinek megtekintése. A A környezetvédelmi, takarítási program 254 OOO 1!0 OOO biztosítani a kulturális és 
környezetvédelmi, takarítás! program a ( takarítási eszközök, szállítás) és a szabadidő hasznos eltöltésében 

lakótelepen (takarítási eszközök, szállítás) karácsonyi program rendezvény és sporttevékenységben. 
karácsonyi program, rendezvény szervezése. szervezése. 

l - l 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Gyűjtősökért Alapítvány 1108 A büntetés-végrehajtási dolgozók nehéz 10 fő gyermek fidültetése Dunapatajon 
Bp.,Kozma utca 13 anyagi helyzetben lévő hivatásos és lévő Lepke Üdülő és az Erdei" Iskola 
Eperjesi Flórhín elnök, közalkalmazotti tagok és családjuk Oktatóközpontban. (a tábor részvételi 

Szociális tevékenység, 
Harman Arnold. Józsefné képviselő támogatása. 10 fő gyermek iid.ü!tetése díja, teljes ellátás, szállás, programokon A nehéz helyzetbe került bv. 7 Dunapatajon lévő Lepke Üdülő és az való részvétel) 2016. július 25- 2016. 250 OOO 50 OOO 

dolgozók és családjuk 
Erdei Iskola Oktatókiizpontban. (a tábor július 30. rendszeres segítése. 

részvételi dija, teljes ellátás, szállás, 
programokon való részvétel). 

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Szociális és esélyegyenlőséget segítő Szociális és esélyegyenlőséget segítő 
Kulturális, Segítő Közhasznú program ok szervezése a hátrányos helyezűek programo li szervezése a hátrányos 

A közhasznú alapítvány célja az Alapítvány ll05 részére. Egészséges életmód propagálása, helyezűek részére. Egészséges életmód 
Budapest, Bánya utca 31. I/7. előadások megtartása. Kulturális, közösségi propagálása. Egészségügyi egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés, szociális Mihalicska Terézia elnök prograrnak a Szent László Napokon, Idősek rendezvények és ünnepek 
tevékenység, családsegítés, 

Napján, Egészségügyi rendezvények, népszerűsítése.Pünkösd, karácsony. 
időskorúak gondozása, nevelés 8 prevenciós előadások és bemutatók (rendezvényszervezés). Párkány 300 OOO 280 OOO 

és oktatás, ismeretterjesztés, 
i szervezése, ünnepek népszerűsítése, (húsvét, testvérváros Nyugdíjas Egyesületével kulturális tevékenység, 

karácsony, pünkösd). Párkány testvérváros kulturális rendezvények szervezése, hátrányos helyzetű csoportok 
Nyugdíjas Egyesületével kulturális kommunikációs és szállítási költség. társadalmi esélyegyenlőségének 

rendezvények szervezése. elősegítése. 

l 
Horvát Hagyományőrző Egyesület Horvát Hagyományőrző Egyesület 20 éves a Horvát Hagyományőrző l ll 02 Budapest, Liget utca l/c.IL/23. fenállásának 20. évfordulója. Helyszín a Egyesület ( terembérleti díj költsége). 

Kulturális tevékenység, l Ispánovity Éva elnök Duna Palota színházterme, ahol ünnepi 
kulturális műsort rendeznek, melyre magyarországi horvát kultúra 

meghívják a Kőbányai Horvát 
400 OOO 100 OOO 

megőrzése, bel és külföldi 9 Önkormányzat Vinkovci testvérvárosának fellépések szervezése. 
delegációját KUD Sumari, illetve a V elika Hagyományok őrzése, 
táncegyüttest A műsor után a meghívott utánpótlás nevelés. 

l 
vendégeknek fogadást terveznek. 

·---· _.__ 
-~ 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Kőbányai Írók., Költők. Egyesülete Éves antológia nyomdai előállítása A 2016. évi antológia nyomda költsége 
1104 Bp., Kada utca 97. (szerkesztési díj, lektorálás, nyomdai (tördelés, levilágítás, nyomtatás) Kulturális tevékenség, 
Karacs Zsigmond elnök költségek, tördelés, levilágítás, nyomtatás). lehetőséget biztosítani a 

10 A KIKE 2016. évi antológia bemutatása 290 OOO 180 OOO tagoknak és irodalmároknak 

(terembérlet, előadók dijazása, propaganda, írásáiban, kiadványok 

szóróanyag) megjelentetése és terjesztése. 

Kőbányai Képző és Iparművészek. Szakmai előadásokat szervezenek (Hajnal Szakmai előadói számlás díjazása. 
Egyesülete Piroska iparművész, Buzás Kálmán, Feledy Szombathelyre a kiállítás megnyitójára 
ll 05 Bp., Harmat utca 23. I/4. Balázs művészeti írók), valamint ősszel a a a Berzsenyi Dániel Könyvtárba a Kulturális tevékenység, 

ll Vazinay Mária elnök IX. Biennálét. Működésre kémek támogatást kiállítási anyagok szállítása 365 OOO 150 OOO kiállítások megszervezése és 

(nyomda, irodaszer, tiszteletdíj és lebonyolítása. 

festékpatron vásárlása) 

Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Idősek Világnapjára 2016. október !6-ára Idősek. Világnapján -
Kolturális-Szabadidő Egyesület kulturális műsort rendeznek (fellépők 2016. október 16-án kolturális mű.sor 
1101 Bp., Könyves Kálmán krt.25. tiszteletdíj a, étkezés, zene, tánc) l 00 fő művészeti tevékenysége. 

A magyar néphagyomány, 
12 

Vizi Tibor elnök 300 OOO 80 OOO néptánc és népzene 
Kőbányai Vasutas Nyugdíjasklub hagyatékának ápolása. 
Nagymáté Kálmánné klubvezető 

Kontúr Közhaszná Egyesület "Ill. Nyári alkotótábor a Hős utcában" Kézműves termékek vásárlása (papír, 
ll 06 Bp., Gyakorló u. 17. 4/32 sportrendezvények szervezése. Kézműves irodaszer, tornazsák, bögre, festék, 
Balog-Urbanovszky Zsuzsanna elnök termékek vásárlása (tomazsák, bögrék, gyöngy). Étkezés a program idején. Közhaszn ú. 

festékek, gyöngyök) padok, asztalok, sátor Egészségügyi, illetve tisztasági Szociális tevékenység 
13 vásárlása, papír írószer, önkéntes felszerelés a tábor idejére. 220 OOO 150 OOO 

képességfejlesztés, 
foglalkoztatottak költsége ásványvíz, bűnmegelözés. 

gyümölcs a prograrnon résztvevőknek 
Étkezés a tábor idejére 3 napra. 

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Autóbuszos kirándulást terveznek Autóbuszos kirándulás 
Klub Pannonhalmára és Majkpusztára Pannonhalmára és Majkpusztára 
ll 05 Bp., Szent László tér 7/14. (buszbérlés). Múzeumi belépők és étkezés. (buszbérlés, belépőjegyek, étkezés Célja az ismeretterjesztés, 

!4 Köő Jánosné klubvezető költsége) 201 900 160 OOO ismeretbővítés, a testi-lelki 
Kőrösi Csoma Sándor Nonprofit Kft egészség megőrzése. 
JoósTamás ügyvezető 

,_ 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Harmat Nyugdíjas Klub Autóbuszos kirándulást terveznek Fertőd- Autóbuszos kirándulást terveznek 
1105 Bp., Szent László tér 7/14. Nagycenk- Sopron- Fertőrákos útvonalon Fertőd- Nagycenk- Sopron- Fertőrákos 

15 
Bors Lajosné klubvezető (buszbérlés, belépőjegyek) útvonalon (l:mszbérlés, belépőjegyek) 

202 OOO 140 OOO 
Ismeretszerzés, ismeretbövítés, 

Körösi Csoma Sándor Nonprofit Kft testi-lelki egészség megőrzése. 
JoósTamás ügyvezető 

Koccintós néptánccsoport 2016. 10. 22-én megszervezik az VI. A VI. Koccintós Nemzetiségi 
ll 05 Bp., Előd utca l. Koccintós Nemzetiségi fesztivált a KÖSZI- Fesztiválon a Kóborzengő Zenekar 
Sturcz Anna tánccsoportvezető ben. Meghívták a Csévharaszt próba, gála és táncház, tánctanítás, 

l 

Körösi Csoma Sándor Nonprofit Kft Néptánccsoportot mint díszvendéget (szállás hangtechnika terembérleti díj. A vendég A Néptánccsoport 10 éve 
16 JoósTamás ügyvezető költsége van). Továbbá Kóborzengő Zenekar tánccsoport szállás költsége, ebéd, utazás 300 OOO 180 OOO alakult a Té b láb szülői 

fellépti díja, hangosítás és a táncoktató költsége. csoportjaként 

vállalkozó díja a Gálaesten. 

Kőbánya Férfikar Gregorián zenei továbbképzésen való Gregorián zenei továbbképzés 

17 
Inguszné dr. Barabás Rita karnagy részvétel Győrben 5 éjszaka Győrben ( terembérleti díj) 

234 840 100 OOO 
Rendszeres próbák tartanak a 

Körösi Csoma Sándor Nonprofit Kft, (terembérleti díj) Kőrösiben. 

JoósTamás ügyvezető 

Kőbányai Csontritkulásos és Ismeretterjesztés keretében 2 napos erdélyi 2 napos kirándulás autóbusszal 
Mozgásszervi Betegek Klubja kirándulás (autóbuszbérlés, szállás, Erdélybe (autóbuszbérlés, szállás, 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. múzeumi belépő ).l O éves évforduló belépők). 10 éves évforduló ünneplése 
Selmeczi Kovács Irén klubvezető ünneplése gyerek programokkal,színdarabot (megvendégelés, jutalmazás, 
Körösi Csoma Sándor Nonprofit Kft adnak elő a gyerekek utána közös torna, közreműködési díj, szállítási költség). Rendszeres klubnap a 
JoósTamás ügyvezető vetélkedő,megvendégelés,ajándékozás.A nap Működési költségek (telefon, KÖSZIBEN, ismeretterjesztő 

18 folyamán csontsűrűség mérés, látás, hallás másolópapír, festékpatron) 316 OOO 140 OOO előadások orvosok, 

vizsgálat, orvosi előadások felnőttek részére. gyógytomászok 

Működésre kémek támogatást közremííködésével. 

(telefonkártya, festékpatron, 
fénymásolópapír,). 

Kőbányai Fotóklub Fotókiállítást terveznek a Körösi A fotókiállítás (paszpartúra, keret, 

ll 05 Bp., Szent László tér 7/14. Körgalériában. (paszpartúra, keret, keretezés keretezés költsége) 
Alkotások bemutatása a 

19 Kele János klubvezető költsége) 110 OOO 60 OOO 
Körösi Csoma Sándor Nonprofit Kft 

Körgalériában. 

Joós Tamás ügyvezető 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Kőbányai Nyugdíjasok Klubja Egy napos kirándulás Százhalombattára l napos kirándulás Százhalombattára, 
ll 05 Bp., Szent László tér 7/14. Érdre (buszbérlés, múzeumi és fürdö Érdre (buszbérlés, múzeumi és fürdő 
Katona Lászlóné klubvezető belépőjegyek, ebéd költség). Matrica belépőjegyek, ebéd költség) 

20 Körösi Csoma Sándor Nonprofit Kft Múzeum, Régészeti Park, Mokovecz 120 OOO 90 OOO 
Ismeretszerzés, ismeretbővítés, 

JoósTamás ügyvezető templomot megtekintése utána strandolás testi-lelki egészség megőrzése. 

majd hazafelé Érden a Magyar 
utazók,fóldrajzi felfedezők c. kiállítását. 

Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Kirándulás Kecskemét és Szarvas Kirándulás Kecskemét és Szarvas 
Szervezete ,Arborétum megtekintése ,Kőrösön (buszbérlés, belépőjegyek,étkezés ). 
ll 05 Bp., Szent László tér 7/1 4. hajokázás (buszbérlés, belépőjegyek) 40 fő. Tropicárium (belépőjegyek), Csokoládé Ismeretszerzés, ismeretbővítés, 

21 Zsadon Gézáné klubvezető Körösi Tropicárium (belépöjegyek) 25 fő és a Múzem látogatása (belépőjegyek). 250 OOO 120 OOO nyugdíjasok érdekeit 

Csoma Sándor Nonprofit Kft Csokoládé Múzem látogatása (belépőjegyek) védő klub. 

Joós Tamás ügyvezető 20 fő. 

Örökzöld Nyugdíjas Klub Kirándulás Tiszafüred- Poroszlóra 2 napos kirándulás Tiszafüred-
ll 05 Bp., Szent László tér 7/14. (szállás, útiköltség, idegenvezető, Poroszlóra (szállás, útiköltség, 
Decsi Margit klubvezető belépődij,étkezés költsége) 2016.06.23- 24- idegenvezető, belépődíj, étkezés 
Körösi Csoma Sándor Nonprofit Kft én. 30 fő Tiszafüred nevezeteségeinek költség) 
Joós Tamás ügyvezető megtekintése, Fazekas tájház, Kis Pál 

Múzeum, Városháza, Nagy-Boldogasszony, 

22 Református Templomot, Zsinagóga 140 OOO 130 OOO 
Testi-lelki egészség megőrzése, 

megtekintése.Tiszefúredi Strand- és rekreáció, zenés táncház. 

Gyógyfürdő meglátogatása. Hajókirándulás a 
Tiszán,Tisza-tavi Madárrezervátumba az 

Ökocentrumba és megnézik Európa 
legnagyobb édesvízi akváriumát. 

Újhegyi Nyugdíjas Klub "Ismerjük meg hazánkat" kirándulás Kirándulás Kecskemétre (buszbérlés, 
ll 05 Bp., Szent László tér 7/14. Lőrin ez Kecskemétre (buszbérlés). Megtekintik a belépőjegyek, étkezés költség). 

Ernőné klubvezető Körösi Cifrapalotát, Nagytemplomot, Katona József 
Csoma Sándor Nonprofit Kft Színházat, V árosházát, az Evangélikus és 

23 Joós Tamás ügyvezető aGörög-keleti templomot.EIIátogatunk a 125 OOO ll O OOO 
A klubfoglalkozások az 

Kiskunsági Nemzeti Parkba (Belépőjegy, Újhegyen tartják. 

étkezés költsége). 



3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Lokomotív Turista Egyesület Lokomotív 424 teljesítménytúra a Lokomotív 424 teljesítménytúra a 
ll 03 Bp., Csombor 4/l. Börzsönyben - 2016. évi Béke Kupa Börzsönyben PR, marketing kiadvány, 
lspánovity Márton elnök versenysorozat része. Résztvevők díjazása arculati elemek (állomás molinok, 

(oklevelek, zománc emlékjelvények), kitüzők, bélyegző készítés). Oklevelek és 
vendéglátása tájékoztató füzetek nyomdai Közhasznú, célja a természetben 

24 előkészítése és 130 OOO 60 OOO való aktív túrázás, szabadidő 

nyomtatása.:Hangosítás,vendéglátás hasznos eltöltése. 

(alapanyagok beszerzése). 
Számítástechnika alapanyagok 

(nyomtatópapír, nyomtatópatron) 

Magyarországi Lengyel Katolikusok ZarándokútJasna Górai kolostortól ZarándokútJasna Górai kolostortól ' 
Közhasznú, célja a magyar-

Szent Adalbert Egyesülete Krakkóig az Irgalmasság évében 2016. Krakkóig az Irgalmasság évében lengyel kulturális hagyományok 
25 ll 03 Bp., Óhegy utca ll. október 14.-16. 3 napos zarándokút személyszállítás költsége. 245 OOO 150 OOO ápolása, keresztény értékek 

Molnárné Sagun Zdzislawa elnök megőrzése, továbbadása, 
időskorúak gondozása. i 

Magyar Rákellenes Liga Előadások: védőoltások, Monspart Sarolta, MeUrák elleni séta (terembérlet, lufi, 
1123 Budapest, Ráth György utca 6. Múzeumlátogatás, lakossági fórum táncosok jutalma,előadóknak 
dr.Demeter Jolán betegjogró l, orvos-beteg kommunikáció. ajándékutalvány, Kórházi betegek 
Kőbányai Alapszervezete Kőbánya története előadás+helytörténeti látogatása és ajándékozása. 
ll 04 Budapest, Kada köz 5. kiállítás.Mellrák elleni séta (rózsaszín lufik), Karácsonyi ünnep: közös ebéd, A társadalom segítségével 

26 Tagvezető: KarbuJák Jánosné vezető fekvő betegek karácsony előtti meglátogatása előadóknak és az önkénteseknek 200 OOO 150 OOO támogatja a rák megelőzését és 

és ajándékozása. Karácsonyi ünnep és közös ajándékutalvány. a gyógyítás folyamatát. 

ebéd az önkénteseinkkeL Éves programokok költsége 
(lézernyomtató, szekrény, festék.patron, 

telefonkártya). 

Magyar Sziv és Tüdőátültetettek Sport, Aggteleki Rehabilitációs tábor szállásdíja Rehabilitációs tábor résztvevőinek 
Kult. és Érdekvédelmi Egyesülete 20 fő szív és tüdőátül etettek részére szállásdíj a. Közhasznú egyesület. Az 

27 ll 08 Bp., Takarék utca 14/207 (előadások, orvosi beszámol ok, szabadidős 172 OOO 100 OOO 
Egyesület célj a a sz ív és 

tüdőátültettek fizikai és lelki Oláhné Jem Zsuzsanna elnök program ok) 
rehabilitációjának elősegítése. 

2016. augusztus 25 -28-aközött. 

Magyar Szakszervezeti Szövetség Kirándulás városnéző programmal melyben Kirándulás, városnézés, ünnepségre 
l 068 Bp., Városligeti fasor 46-48. közös ebéd - Karácsonyi ünnepség ebéd, rendezvények megszervezése. 
Pataky Péter elnök szervezése. A Klub 25. évfordulójának Gazdasági, szociális és 

28 Kőbányai Nyug. Szakszervezete megünnepiése. 295 OOO 100 OOO kulturális érdekképviselet, a 

Mester Lászlóné vezető munkaválallók képviselete. 

ll 05 Bp., Sze nt László tér 7-14. 
-- -



3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Magyar Vöröskereszt Budapest Egészségnap szervezése (tesztcsík, Kirándulás 40 fő részére (buszbérlés, 
Fővárosi Szervezet fertőtlenítőszer), kirándulás önkénteseknek étkezés), elsősegélynyújtás tanfolyam 
l 051 Bp., Arany János utca 31. (buszbérlés, étkezés) formában iskolai tanuJók 12 fő részére 
Runesik Hdikó igazgató ünnepség megszervezése (étkezés, (étkezés). 
Kelet-Pesti Régió X. ker. Szervezete dekoráció, ajándék). Kortárs előadói képzés Szociális tevékenység, 

29 1107 Bp., Bihari út 15. a kerületi iskolákban eszköz költségei 370 OOO 100 OOO közhaszn ú, 

Kalocsai Dóra vezető (kötszer, írószer, nyomtatványok) 
az élet és egészség védelme. 

Elsősegélynyújtás 12 fő fiatal diák részére a 
kerület iskolaibóL 

56-os Magyarok Világszövetsége Az 56-os MV Kőbányai Tagszervezet Bajtársi összejövetelek (koszorú, 
l 097 Bp. Koppány utca 5-ll. együttmüküdése és részvétele a szervezett ünnepi megemlékezés, egyesület 
Trencsényi László elnök ünnepeken és megemlékezéseken (március működése, buszkirándulás, történelmi 
MV Kőbányai tagszervezete 15., október 23., november 4.,) koszorúzás. hagyomány átadás oklevél, irodaszerek, 

A forradalom és szabadságharc 
30 Barabás János vezető Bajtársi összejövetelek és kirándulások, karbantartás) 400 OOO 150 OOO 

ll 02 Bp., Ónodi u. l. 56-os emléktúra. A tagszervezet működési 
eszméinek megvalósítása. 

költségeíhez kér támogatást. 

Mozgássériiltek Budapesti Egyesülete Rehabilitációs üdülés Bogácson 5 nap Rehabilitációs nyaralás szervezése 
1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 43. (szállás) 2016. augusztus 11-16. Bogácsra (szállás). Közhasznú. Mozgáskorlátozott 
Földesi Erzsébet elnök emberek érdekvédelmét látja el, 

31 Kőbányai Szervezete 300 OOO 160 OOO szociális, egészségügyi és 
1105 Bp., Halom u. 37/b. kulturális programokat 
Dornak Zoltánné klubvezető szerveznek. 

Nagycsaládosok Országos Egyesiilete Kirándulás az 1854-ben átadott Semmeringi Semmeringi Vasútvonalon utazás 
l 0 56 Budapest, Március 15. tér 8. Vasútvonalon egy napos prograrnon 27 költsége. 
Székely Hajnalka elnök család 112 fő venne részt. Szociális tevékenység , 

NOE Óhegyi Csoport közhaszn ú 
32 1101 Bp., Korponai utca 9. 600 OOO 240 OOO A nagycsaládosok sajátos 

dr. Borsos Szabó Ágnes tagszervezet 
érdekeinek képviselete és 

vezetője 
szolgálata. 

'----·-- ··----· --· -



3. melléklet az előterjesztéshez 

Rákosmente Mentéséért Alapítvány Újraélesztés lépései oktatása, Új pályázó. Az alapító okirata 
1108 Budapest, Tóvirág utca 14. népszerűsítése az iskolákban. Önkéntes 8 szerint az újraélesztési 
Ferge László elnök oktató/ 40 OOOFt/fő képzése költségeihez ismeretek oktatását az 

33 kémek támogatást. (oktatási költség/ 320 OOO o iskolákban szeptembertől a 
tanfolyam dija) Az oktatást szeptembertől a XVII. kerületben kívánja 

XVII. kerületi iskolákban szeretnék elkezdeni. Kőbányai kötődéssei 
elkezdeni. nem rendelkezik. 

Szent László király Alapítvány a 1945-53 közötti időszak Könyvkiadás nyomdai költsége. 
Szellemi és Erkölcsi Megújulásért bemutatása,kitelepítése alkalmából 1956-os forradalom és szabadságharc 60. Kulturális tevékenység. Olyan 
ll 02 Budapest, Liget utca 35/b. emléktábla avatása.A "magyar Gulágok" évfordulója vetélkedő díjazása. alkotások megismertetése és 

34 Bicskei Gáborné elnök világának bemutatása és könyvben 300 OOO 150 OOO 
közkinccsé tétele, amelynek a 

kiadása. l 956-os forradalom és magyar nemzet erkölcsi 

szabadságharc 60. évfordulója (vetélkedő megújulását elösegíthetik, 

díjazása). kultúráját gyarapítják. 

Sibrik Kertszépítő Egyesület Környezet- és természetvédelem klub Kirándulások Kaposvár, Mezőkövesd, 
ll 08 Bp, MagJódi út l 05/c. fszt. 24. müködtetése, melynek programjai: Győr, Siofók, Kiskunmajsa, 
Kócs Sándorné elnök kirándulások tervezése. Magyarhertelend, Berekfürdő és Tamási 

Közösségépítő klubjaink: -Filmklub (belépőjegyek). Klub müködésí költsége Környezet és természetvédelem, 
35 -Fitness klub és az összejövetelek költsége. 350 OOO 100 OOO lakókörnyezet szépítése, 

Kirándulások Kaposvár, Mezőkövesd, 
gondozása. 

Győr, Siofók, Kiskunmajsa, Magyarhertelen, 
Berekfürdő és Tamási. 

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány Táncház néptáncoktatás és bemutató zenei Külföldi vendégszereplés Montenegróban 
Közhasznú alapítvány. 

l !Ol Bp., Könyves Kálmán krt. 25. kísérete, külföldi vendégszereplés (buszbérlés ). A Táncegyüttes fenntartásának, 
36 Szű.r Dóra elnök Montenegróba (autóbusz költség, 300 OOO 140 OOO szereplésének támogatása, 

utiköltség), viselet vásárlás és javítás. utánpótlásnevelés, 
néphagyományok megőrzése. 

ZÖLDSPORT Egyesület 1102 Családos Kerékpáros és vízi túratábor a 
Budapest, Kőér utca 2/c. Velencei-tónál 4 nap (20 16. júl us 24-28) 

Borsos Gábor elnök 30 fő szállás és sporteszközök bérlése: kajak, Sportegyesület 
37 kenu, vitorla. Családos túra Erdélyben 370 OOO o A pályázati feltételeknek nem 

(szállás, buszbérlés) aPádis fennsíkon 6 nap felel meg. 

20 fő (2016. augusztus 7-13). 

. ......... - -- --



3. melléklet az elóterjesztéshez 

Újhegy 2000 Alapítvány Lakatos Renáta kolturális emlékverseny a 
ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Széchenyi István Általános Iskola biztosítja 
Járomi István elnök a helyszínt. ÖSSZ-SZÍNT ÁNC ének és A pályázati feltételeknek nem 38 hangszeres verseny.jutalomkönyvekre 75 OOO o 

felel meg. 
kérnének támogatást. 

Wesley János Óvoda , Általános Magyarherendi erdei tábor 5 napos első és Erdei iskola részvételi díja (szállás, napi 
Iskola, Szakiskola és Gimnázium második osztályosok számára "Hegyen innen 3x étkezés, környezetvédelmi 
ll O l Budapest, MÁV -telep 3 8. hegyen túl" bakancsos tábor. 2016.09.19-23- programok), buszbérlés. 

39 Intézmény vezető : Lónyai Zsuzsanna aközött. 641 OOO 100 OOO Új pályázó. 
Wesley János Óvoda és Iskola 

l 
Diákönkormányzata Makai 
Mariann DÖK elnöke 

"A zene mindenkié" Egyesület Monostorapáti értelmi sérült gyermekek és Értelmi sériilt gyermekek részére nyári Kulturális tevékenység, 
ll 02 Bp., Füzér utca 27 /a fiatalok részére nyári zenei tábor szervezése zenei tábor Monostorapátiba A zenepedagógiai és 
Erdős Gáborné elnök 25 fő részére a Művészetek völgyében lévő autóbuszbérlés. Táncház fellépések, 

300 OOO 120 OOO 
zeneterápiás munka elősegítése. 

40 programokon vesznek részt (szállás, étkezés, bemutatók, zenei kiséret.Viseletek Próbákat a Pasaréti Ferences 
autóbuszbérlés ). vásárlása, javítása. Alapítvány Kájoni János 

házában tartják. 

10 298 740 4 500 OOO 
összesen: 



'Ju.J-11-:2.48/:Lülb' l,. ~~-E~ ~~~~~~\l.l.l.--" 

~mB t:~rR 2 t 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

l. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező .iogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ......... Budapesti Honismereti Társaság 

Székhelye: l 043 Budapest, Berela József u. 48 .. Adószáma: 19673903-1-41 

Képviselő neve: ... Breinich Gábor (elnök) vagy Gábriel Tibor (titkár) 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1991. 08. 08 ....... Száma: Pk.66.629/1991/2 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú X, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 230-5475 vagy 370-0652 M.: 06-30-2551513 info@bpht.hu 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve BHT Köbányai Csoportja Címe: 11 08 Budapest, Lenfonó u. 2. fszt. 3 

Tagszervezet vezető neve:. Karacs Zsigmond 

Telefonszáma, e-mail címe: .... 264-9824 e-mail: nincs 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intéznlény neve: ............................................................................................ . 

Cín1c: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Tclefonszúma, c-mai l címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ........................................................................................... .. 

A pályázatéti felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ..... 

Neve: ....................... . 

Cín1c: ................................ . 

Bankszámlaszáma: .......... . 
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4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .................... OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió 

Címe: ........................................ l 041 Budapest, Erzsébet u. 50 

Bankszám la száma: .................. 1 1704007 - 20208949 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezctek pályázata esctén töltendö ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szcrvczete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) általmeghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnck nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt. jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: Igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: Nem részesült 2016-ban! 

A tá1nogatás célja: ............................................................................. . 

A tán1ogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Budapesti Honismereti Társaság 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Kőb~ínya hagyományai, történeti múltjának népszerűsítése 
a Városunk 2016/4 száma nyomtatott 

és intemetes változatában (Budapesti Helytörténeti Portálon) 

A Városunk 2016. évi 4. számában kiemeit terjedelemben foglalkozunk Kőbánya történeti 
mzíltjával. hemutatjuk az Önkormányzat ú1tézményei és a kerületben működő, helytörténettel 
isfoglalkozó civil szervezetek he~vtörténeti tevékenységeit: előzetes a Kőbányai Helytörténeti 
Gyz'íjtemény új székhelyér(ff (Füzér utcai), 60 éves '56- börtön, 301-es parcella, 120 éves a 
Kada utcai általános iskola. !50 éves klfhányai pincebeszakadás (Jedlik Anyos felmérés
bezárás). !75 éve sziiletett Dréher Antal, l 00 éve hunyt el Gaál Mózes gimnáziumi 
igazgatólifiúsági író. 220 hes a Havas villa. sth ... Egyben recenzáljuk a kerület történeti 
nuíltjához kapcsolódó könyveket is 
- a Budapesti Helytörténeti PortáJon (www.bpht.hu) fenti számot teljes terjedelmében 
olvashatóvá és lctölthetővé tesszük korlátlan ideig! 

Tervezett megjelenés: 2016/4. szám- 2016. október 18. 
Az A/4-cs formátumú periodikánk 16 oldalas (80 gr-os fehér ofszet papír, borítók és belső 2 
oldala színes, többi oldal fekete-fehér, kötészet - behúzva, hajtva, példányszám 1.100 
dbfszámonként kiadása negyedévente) anyagi lehetőségeink esetlegességét tükrözi szerény 
megjelenéséveL időszaki voltával. 
Periodikánk ingvenes. így a kulturális kiadásokra költeni alig tudó rétegek számára is 
hozzáférhető. Kiadványunkat a Szerkesztő Bizottság segítségével állítjuk össze, tagjai fele
fele arányban a Budapesti Honismereti Társaságat és a fővárosi közgyüjteményeket (BFL, 
FSZEK Budapest Gyüjtemény) képviselik. 

Nyomtatott számunkból a X kerület polgármesteri hivatala 50 példányt, a Kőbányai 
helytörténeti RYz'íjtemény szintén 50 példányt kap, és hozzáférhető lesz a fővárosi kerületek 
helytörténeti gyüjteményeiben/múzeumaiban (16 intézmény), a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár kerületi fiókkönyvtáraiban (50 könyvtár) és a Budapesti Történeti Múzeumban, 
Budapest Főváros Levéltárában. Szerkesztőségi címlista alapján a fővárosi és kerületi 
polgármesteri hivatalok, valamint a témakör iránt elkötelezett lokálpatrióták ... kapják meg 
számainka t. 

Az alac<>ony példányszám és a korábbi számaink nehéz elérhetősége miatt az internetes 
elérhetőségct állandó jelleggel biztosítjuk - ennek igen alacsony költségráfordítását a 
nyomtatott változat kiadása és a Budapesti Helytörténeti Portál c. honlapunk müködése teszi 
lehetövé. Az újság 2016. évi számai is innen minden korlátozás, regisztráció, stb. nélkül 
közvetlenül olvashatók lesznek; a Városunk összes eddig megjelent számát teljes 
terjedelmében olvashatóvá tettük - mellékeltcn csatoljuk az internetes változat olvasási 
statisztikáit. 

Várható olvasószáma: nyomtatott szám l 080 fő, internetes szám 2200 fő x 3 hó= 6.600 fő 
Összesen: 7.680 fő 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. szeptember l. -2016. november 

15. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

nyomdaköltség 109.725 59.725 50.000 
tördelés, 77.728 39.728 38.000 

fotóelőkészítés 

25.000 9.000 16.000 
l apteijesztési 

költségek (Helir és 
Posta) 

szerkesztés, 105.130 55.130 50.000 
korrektura 

Egyéb (szállítús, 15.000 9,000 6.000 
irodaszer) 

Részletes költségvetés csatolva! 
Igényelt támogatás összesen: ... 160.000 ......... Ft 

Csatolt mellékletek Igen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 

adatairól, 
A ci v i l szervczet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
müködésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
müködésérőL létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBI-I-nál történő letétbe x 
helyezéséről szóló igazolás 
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Budapest, 2016. április 12. 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

Kan:1cs Zsigmond 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

~:z~ 
Országos, regionális egyesület cégszerű 

aláírása és bélyegzője 
Gábriel Tibor (titkár) 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 
A pályázó szervezet neve: CUKORBETEGEK BUDAPESTI EGYESÜLETE 

Székhelye: 1053 Budapest, Kálvin tér 5. Adószáma: 19025379-1-42 

Képviselő neve: Füzesi Brigitta 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990.01.01. Száma: 2404 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 06-30-933-3974 fuzesi.brigitta@cbe.hu 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: CBE Kőbányai Cukorbetegek Klubja 

Tagszervezet vezető neve: Füzesi Brigitta 

Telefonszáma, e-mail címe: 06-30-933-3974 iroda@cbe.hPiiiJn.:~§;i:< ,··1: vA~~(·;;~ ,_ .. "K:i~ 
l . KO 1~ .\ ;.; >". \ i r : :, fi 1 • ·'' • , /\ N y 

2. A pályázatot benyújtó szervezet pénzügyi adatai: : _____ . ,,,,., ,, ". · . ,; ·,": ·.•ala · -.. ----· .. -. .... - ·~·"'• ...... __ _ 
A számlavezető pénzintézet adatai: lkta:ó<;i:.;l · V~{11oBt--( 1.0:f.fi./tt. 
Neve: OTP Bank Nyrt. 

Címe: 1077 Budapest, Király utca 49. 

Bankszámlaszáma: 11707024-20248945-00000000 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 



PÁLY ÁZÓ NEVE: CBE KŐBÁNYAI CUKORBETEGEK KLUBJA 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete érvényben lévő Alapszabálya szerint közhaszn ú tevékenységet 
folytathat az 2011. évi CLXXV. törvény 32. § /1/ bekezdése szerint az alábbi jogcímek szerint: 

egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, 
betegségmegelőzési és betegedukációs szaigáitatás biztosftása, részt vesz a cukorbetegség 
megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben 

A 28 éve tevékenyen működő Cukorbetegek Budapesti Egyesülete a legnagyobb cukorbetegeket 
összefogó civil szervezet az országban közel 1 OOO taggal. Az Alapszabályban foglalt célkitűzéseket az 
Egyesület 11 klubján keresztüllátja el, amelyből egy- a Kőbányai Cukorbetegek Klubja- hosszú évek 
óta tevékenykedik a X. kerületben. A klub elsősorban a kerületben élő cukorbetegek számára segíti a 
diabétesszel kapcsolatos ismeretszerzést, tapasztalatcserét Egyesületünk 2015-ben mintegy 80 
betegedukációs klubösszejövetelt tartott, amelyből10 a X. kerületben valósult meg. 
Rendkivül nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy előadásainkon, kiadványainkban, honlapunkon 
kizárólag hiteles és megbízható információkat nyújtsunk, amelyeket a diabétesz kezelésének kiváló 
szakemberei - orvosok, dietetikusok, szakápolók - biztosítanak, így az Egyesület az alapvető 
célkitűzését, a betegoktatást, a legmagasabb színvonalon láthatja el. 
A Kőbányai Cukorbetegek klubfoglalkozásain elhangzó előadásokat a diabétesz kezelésének kiváló 
szakemberei, szakápolók, dietetikus és orvosok tartják. Több alkalommal tervezünk interaktiv oktatást 
is, amelyek során a betegek könnyen, játékos formában tanulhatnak betegségükről és elsősorban 
a"rettegett" diétáról, amely nem más, mint az egészséges táplálkozás. Ezeken, a betegek és 
érdeklődök számára ingyenesen látogatható összejöveteleinken segíljük a betegek ismereteinek 
bővítését, bemutatjuk a szövődmények elkerülésének illetve enyhítésének módjait, és tájékoztatást 
nyújtunk a legújabb kezelési lehetőségekről. Valamennyi klubfoglalkozás során szakszerű vércukor és 
vérnyomásméréssel, esetenként koleszterin és egyéb - látás, neuropátia stb. - szűréssel, életmód-és 
diétás tanácsadással, szakkönyvekkel segítünk a cukorbetegeknek, ezáltal is könnyítve a 
cukorbetegséggel élők mindennapjait valamint lehetövé téve a cukorbetegséghez kapcsolódó 
célértékek megismerését. A különböző anyagcsere-paraméterek rögzítéséhez naplót is kapnak a 
betegek, amelyek használatával megtanulhatják a legjobb mérési stratégiát, valamint a kapott 
eredmények értelmezését, amely hatékony segítséget jelent az orvosi konzultáció során is. 
Az Egyesület által kiadott, negyedévente 3000 példányban megjelenő "Budapesti Cukorbetegek" című 
újság hatékony betegedukációs eszköz a meglévő tagok és érdeklődök felé, amelyet ingyenesen 
adunk. A legfőbb cél továbbra is a megbízható, hiteles betegoktatás, amelynek segítségével a 
cukorbetegséggel élők mindennapi problémáikat könnyebben és jobban tudják megoldani. 

2016 évi klubfoglalkozások tervezete: 
Január: Diabeteses láb önvizsgálata, otthoni kezelése, diabeteses cipő helyszíni mintavétel 
lehetőségei - Előadó -Végh Terézia 
Február: Ajánlott konyhatechnikai eljárások diabéteszben - Előadó: Bakk Brigitta dietetikus 
Március: Mozgás jelentősége diabéteszben - Előadó: Eisenhauerné Fördős Andrea diabetológiai 
szakápoló 
Április: Vércukormérés jelentősége, hogyan válasszunk vércukormérőt? - Előadó: Békefy Zsuzsanna 
Május: Szövődmények jelentősége diabéteszben, és hogyan előzzük meg őket? - tervezett meghívott 
előadó: Dr. Nagy Erzsébet diabetalóg us 
Június: Mire figyeljünk a nyaralás alatt - utazási tanácsok - tervezett előadó: Kolev Gabriella 
diabetológiai szakápoló 
Szeptember: Befőzési tanácsok, saccolás megtanítása a betegeknek- tervezett előadó: Bakk Brigitta 
dietetikus 
Október: Szemészeti szövődmények diabetesben, a szűrővizsgálatok jelentősége - tervezett 
meghívott előadó: Dr. Nagy Erzsébet diabetológus 
November: Mit és hogyan mozogjunk, ha már különféle szövődmények jelentkeztek - tervezett 
előadó: Huber Lilla gyógytornász 
December: Karácsony cukorbetegen: mire kell figyelni? - tervezett előadó: Kolev Gabriella 
diabetológiai szakápoló 

Tervezünk egy vezetett túrát a Városligetben, amelynek során a résztvevők megismerkednek annak 
200 éves történelmével, meséivel és emblematikus helyszíneivel! A séta előtt és után vércukormérést 
végzünk, így a gyakorlatban is érzékelhető lesz az intenzív testmozgás vércukorra gyakorolt hatása. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. január- december 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 
.-----------------------~---------·- --

Kiadásnem megnevezése Teljes költség Saját forrás 

Vércukormérő, vércukor-és koleszterin 
tesztcsík, tű, fertőtlenítőszer, konyhai m 
vásárlása, mérők kalibráltatása 

szakkönyvek 

postaköltség 

Oktatás előadói díjai (számlás vállalkozó) 

Kiránduláshoz belépöjegy, idegenvezetés 

Igényelt támogatás összesen: 150.000 Ft 

érle g 

---·---· 

Csatolt mellékletek 

40000 10000 

·-----·--·-----

15000 500 0 

15000 500 0 

90000 300 0 0 

60000 20000 

1. A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi 
igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, 

A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 
2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 

képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető bíróság 

3. eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása 
a kőbányai tagszervezet müködéséröl, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

4. nélküli szervezet esetében a szervezet müködésének helyet 
adó intézmény igazolása a szervezet müködéséröl, létszámáról 
és tevékenységéről, 

5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
másolata 

Budapest, 2016. április 11. 

igen 

x 

x 

x 

x 

Igényelt 
támogatás 

300 0 0 

10000 

10000 

60000 

40000 

nem 

A pályázó kőbányai székhelyü civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

---· ('~ .. ' .. \(.:-! 
A ~~~~Ö.bá~~;·~·gb~~p.~rt: .ki~·b: .kör 

vezetőjének aláírása 

~~~gefÍi· 
· · · ~fi·lOSJB 

Országo~~Ji1Ji!S~M~5Sl 
ad~ 8~ 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatásártli'•'' ,.·,, 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

'- . . \ ' 
, . . (C~(_(_(: \( E_'i)JlUV \(_ A/- f\f l l U fHJ '1 

A palyazo szervezet neve: ................................................................................ . 

Székhelye: :'\( ~.K .. ~:/.1:':+. -~~-'::-T~? ... ~ ... -~~- ........ Adószáma: /..X.),.Y~(,_Y·?. .~J--:.~-~ .... . 
Képviselő neve: (\~.~.C ..... ~.~~fs:t:-J..·!::~ .... !g_~.f\1. ...................................... . 
B.·· ·b· ·d' . :2-.,,.:_ ,J>'.l. 1.{ s .. t fK.. (po. íJG:.~j1MIJ3. r rosagi eJegyzes atuma ................ -...................... zama ............................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: .. (.~ .~.: :~:~---.. ~-~k.>~. ~-\~q .... ~.·~~kJLc~~.l~.Jl.f.(~f:'-.~\ .. ~~~~ ... 
1. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Címe: ............................................................. .. 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ........................................................................................... .. 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény. ve7.etőjének neve: ........................................................................... .. 

Telefonszáma, e-mail címe: ............................................................................. .. 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: .......................................................................................................... .. 

Címe: ........................................................................................................................................... .. 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... . 

d·· 
.. - ....... - ···--·--' 

ir'HGÓ: 

)c~v:'--' 



4.A .\ pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .. ~!If ... \>~.~-~~ .......................................................................... . 
címe: ...... ~~.C: ... l ..... :: .. ~ .. ~~:::: .. ~ ..... ~.j······~·················································································· 
Bankszámla száma: .1!.~~.)'!..~~!.:.~ ... :.}9.~~~:~.\.13: .. ~:: ... ~.<:..\.~.~.\:~.:~::.: ................................... . 

* At l '· pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a !2. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 24. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a1l.--+. pontot 11\,'ll)kcll kittill<;;llja-ht<c->ec;B!**t, 1-ffif -htub 
liiiti ki. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: igen - nettL. 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

ú.r\metm\ ilW'l Y(ljl,-l,dn -ntHr l"-''•16Üit ll<:' ll' a küf>anvm (tnh<n mány1al ú !tal -nyújt,1H• 
tffitH•~.cata~lH!l. 

+.Q_,_Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az• 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

~:LA pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Szeifi (sri li c) fotúp:í l vála l 
t>á l \~(<ll_l_lt;~c:_bcül_:l_<in van.;t_~,~li]9_l1l~11 ,. 
Y án Jllill.!clDlüy.,:J,:_l_llll.I:ÜJt<,:.l.,:t(mJutll,~~"-~tctt j\tlstc~,lt~n](JnlS <,.~:cllih 
;\_p<ilyá(Jl_ Llij~li:)(I[!_Liigitúlj_;,J(,;n_yl<é·p~[,Ög~p, egyenként JO OOO,- ForÍI1J~It~h_hcn" 

,}J?g_!LHÜlill.!.l~itly~!ll_lti_y.,:_h~11_b_~_Q:_"tc1DJh.<ent_uta!.11 i, l_l_l2g}' __ \Ú1 __ 9s i J i\ P1_lt,:_?t,:t]!~n_i"t~lifi]_ls~g!JS!lmlk_ 
H~llY1t5Ll:_!.!t: l ~c> __ mj!J~u_l_~b.~tii~~_g~_inb_v.<tmlilh.. ~lc.rm~~z~t~:~J;i~m~?SJP~!l.történő 
id1\!s2ll~~~ ,_jii_ b~ill~"s? I_Q_~I ús J'-L _(pl "j it~' ÍY q::_ fÚL<! :S.l:J1tl_l :l• h. <!_l_l,_f~-'-gl ú 1 ld!.JI p j fsJILk_<:_;;_~!i__tJ_ 
!iil!.!.U:/igi!__/fJL'/1,_ hr;cg_iís;:ús_ ~-,!J.:J_,'í__iy~,~1(i11/J.IJ''!!liJ:UÍfsiil:til, v;:{g)·('_s_y_fs_nill.<'Jifi.SS::.ZJJY ulafL0lJ' 
f2C!.([Q1L_,__) 

_!_\Jl~ l_y_<:\í:<!l toy~lQ [1jcéU~1 , ___ <l __ ! t;[IX!~~/glQt;! L@l_!_énií i l l(íti) l. lé~ J ll'Jl~J:<;[Ü~_l_Lt;s_~_l'l;l_(l!~_g_l'g~~g~s 

élctmó<L~~<!.hQ_I]_~cttu_@_t_os szcnllélc_!s__r0~l~~" 

A l ,,,, k'd" k·(k d ·,).)-0ICC(,_rít- -oS Jo. program megva os Itasana 1 osza a. ez ete-v ege ................ , .................................... .. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

'.\c-Hr 
r r ll1 Ad;" . .00 ')1 - /1 (~~ . .[JC• rJ,- \)O OOO-~""ur~~~ l 

I · I t' · .. 6-o. 0001 - F genye t amogatas osszesen: ........................... t 

Csatolt mellékletek 
, .. 

t gen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 

'!---
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet >( 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának )( 
hltetes-másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás_"~stára-atifb-téttyét-t~)-lú x. 

ktatlú>re-vétl-;'-fllá~ 

K-fizhl'5znú ~;ze-~z~ e:_;etéhe-n u közhttS>~IHI:;úgi n~ 
1-, Pl:!-H-wl-türténö letét bt.'--he-l~érö l szó l ú--tga;-ttl-ás-,a 

pt)Stúra--atlá.; h~11yét igai'nlé felad~y-másel-lllit 

ú~ . . 1 r Budapest, 2016 ................................ . 

Cs 1 kedjü kAl rtv~~-~-J~.~ ..................... . 
e e n l~:pazyazó kőbányai székhelyű civil szervezet 

1108 Budapest, Oltó utca 6. · 
Adószám: 18283688-1-42 

Számlaszám: 
11710026-20001773-00000000 
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A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

Cselekedjünk Alapítvány 
1108 Budapest, Oltó utca 6. 
Adószám: 18283688-1-42 

Számlaszám: 
11710026-20001773~ 

L'1 JfcJ-s:LLQ____ 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A ~ivil szervezetek 2016. évi támogatására 
l 

l. A PÁLYÁZÓ ADA~ 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 

Székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9 .. Adószáma: 19719610-2-42 

Képviselő neve: Kondor Viktor 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990.03.19. Száma: 35. 
i lktafús;-;ó.r 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhaszfú 

Tel. szám, e-mail cím: 06-1-431-9792, emberbarat@emberbar.;.t.hu 
l 

Í( f j 3 :r 2 ,f/2-o.J.G.f!.r... 

l 
!·--·-·--···-· -·· i l. A kőbányai tagszervezet* : ,

1
, .. , ·"' .. · ......... ___ . -------

i L .J,u .... rr. .. ab Előadó: : 
, ; •nellékif•l : Neve: ................................................................ , Ctme: ............ i ................................... : ............ ~Ja...~ 

Tagszervezet vezető neve: .......................................................... -::::-:.:·:-:-:.-:::~.:::;:-~; .. :-:;~.-:-::-:;:;-:·.-:-;-;-.-.~--
Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ............................................................................................ . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ..................................................................... .. 

Neve: ........................................................................................................ . 

Címe: ....................................................................................................... . 

Bankszámlaszáma: ....................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: MKB Bank Zrt. 

Címe: 1056 Budapest Váci u. 38. 

Bankszámla száma: l 0300002-20 ll 0826-00003285 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A program konkrét célja: Az Emberbarát Alapítvány Atmeneti-és Lakóotthonában aszociális 
ellátás tárgyi feltételeinek biztosítása a programidőszak alatt a színvonalas működés biztosítása 
céljából. 
A szenvedélybetegek átmeneti és lakóotthonában folyó munka célja alkohol-, drog- és egyéb 
függőségi problémával küzdő személyek részére az önálló életvitel feltételeinek fenntartása, 
illetve kialakítása a szociális segítségnyújtás lehetőségeinek felhasználásával és speciális 
programok szervezésével (készségfejlesztés, stressz-kezelés, munkavállalással kapcsolatos 
tréningek, szociális esetmunka, életvezetési készségek fejlesztésének elősegítése, szabadidős 

programok). 
A program stratégiai célja: 
Az Emberbarát Alapítvány hozzá kíván járulni a korszeru szociális szolgáltatási struktúra 
kialakításához, amelyben megújult szakmai alapelvek érvényesülnek, szakmai tapasztalatok 
figyelembevételével működő ellátások valósulnak meg, és amelyek segítik a társadalmi 
befogadás stratégiájának megvalósítását. 
Európai és magyar tapasztalatok egyértelművé tették, hogy a szenvedélybetegség hatékony 
gyógyításában nélkülözhetetlenek a rövidebb-hosszabb távú, különböző fokú és tartalmú ellátást 
biztosító bentlakásos intézetek. 
Az egészségügyi rehabilitációs szakaszt ki kell egészítenie a re-szocializációnak, ezt követően 
szükség van utógondozásra, biztonságos szociális háttérre. Ezért hoztunk létre olyan 
intézményhálózatot, amely egymásra épülve biztosíthatja a gyógyító-kezelés mellett a szociális 
(képzés, foglalkoztatás, lakhatás ), szocializációs hiányok pótlását, az eredményes és tartós 
visszailleszkedés érdekében. 
Célcsoport: 
Az intézet olyan 16 év és nyugdíjkorhatár közötti, az alkohol-, drog- és egyéb függőségi 
problémával küzdő személyek részére nyújt elhelyezést, akik vállalják az absztinenciát, és az 
önálló életvitel megteremtése érdekében elhelyezésük indokolt. 
Az ellátottak száma: 20 fő átmeneti otthonban+ 12 fő lakóotthonban, összesen 32 fő. 
Az átmeneti és lakóotthon feladatai: 

• a szenvedélybetegeket segítse az önálló életvitel feltételeinek fenntartásában és 
megteremtésében 

• szociális segítségnyújtás révén támogassa az életmód-változtatás elősegítését és 
stabilizálását 

• a visszaesés megelőzése 
• szükség esetén segítse az ellátottak más ellátási formába való átkerülését, arra való 

felkészítését 
• az ellátottak társadalomba és a családba való visszailleszkedésének elősegítése, a teljes 

re-integráció. 
Ennek érdekében egyéni gondozási tervek alapján foglalkozunk klienseinkkeL Hetente 
csoportfoglalkozások keretében személyiségfejlesztés és az új életmód kialakításának 
támogatása folyik. A személyes beszélgetéseken az aktuális élethelyzetekben segítünk 
információval, átgondolással, a célok kiemelésével, hogy klienseink jó döntéseket hozhassanak. 
Az ellátás tárgyi feltételeinek javításához - a kulturált környezet megtartásához -
szeretnénk pályázni lakástextíliák, szőnyegek és függönyök elkészítéséhez szükséges 
méteráru beszerzéséhez szükséges forrásra. Az intézménynek 2006. évi átadása óta ezek a 
tárgyak elhasználódtak, újak beszerzésére nem volt anyagi forrásunk. A meglévő 

készleteink hiányosak, illetve elhasználtak. Összesen 15 szobába szükséges szőnyeg és 15 
ablakra függöny. 
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A program megva lósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016.január l -2016. december 31. 

IV. KÖLTSÉGV ETÉS 

A kiadásnem 
me nevezése 

Anyagköltsé 
' rgyt 
k) 

Kis értékű ta 
eszköz (szőnyege 

teljes költség 

120.000 

150.000 

' Igényelt támogata s összesen: 270.000.- Ft 

. ·. 

saját forrás igényelt támogatás 

120.000 .. 

- 150.000 

. · . . • . 

l 
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Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

.2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016. április 22. 
En~berbarát Alapítván 
! J On B_urlapest, Cserkesz u. 7-L 

Arlt~!lli!Ím: 19719610·2·42 
l. 

igen nem 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Életrevaló Karitatív Egyesület 

Székhelye: 1101 Budapest, Vaskő u. 1. 3. lph. fszt 14.Adószáma: 18683758-1-42 

Képviselő neve: Csures Mónika 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1999.05.27 .Száma: PK 60143/1999/1 

Közhasznúsági fokozata: mncs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: +3670 3891535, eletrevalo.egyesulet@hotmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ............................................................................................ . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: ............................................................... l --i~tl:i:):.~,.i.:~~ -r '!l"· -~:5-\ó~{uú~l~:~k'j(i{YTf-:--.i;-:1 . 
, , KO liA:.; ·r;; l ÖN KORM A !'H :'i\ T 

C tm e: .................................................................................... ~ .............. ~~~ )i ••• .:.~~"~'"••Jo.:.t...._·t:r~ •• ·;.- • ._.,.~-(-;-,~· '- •••••••• 

Bankszfmllaszfmla: .. ..... .... .... ... . . .... ...... .......... . .. ·--~~:~::.:,.:.:~.ii~QD.9f~i?:Jtt 

f::J•H.'.-'.'.i' 
' 

"Jr. czs-
, ~'(,:..i ll., i'- l t,.:,~ 

t. .. c -



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank NYRT 

Címe:.1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 16 

Bankszámlaszám: .l I 711034-20854162 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem álljogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: tgen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ...... Nem részesült.. ....... . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállatok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

2 



PÁLY ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Célzott prevenciós jellegű Kisfilm-készítő csoportot tervezünk a BÁRKA Kőbányai 

Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonával együttműködve a Pongrác 

Közösségi Házban. A Pongrác telepen élö fiatalok számára is nyitottá tesszük a csoportot 

2016. júliusában 5 alkalommal. A csoport hétfötöl péntekig tartana, napi két-három órában 

szervezzük. Kisfilm-készítö és önismereti intenzív terápiás hetünkön a biztonságos 

intemethasználat, és az internetfüggöség elkerülése lenne a témánk. Szeretnénk, ha kisfilm 

műhelyünk által a serdülök és fiatalok részére az alkotás, és a közösségi élmény öröme, a 

létrehozott produktum, és maga az önismereti folyamat erösítené bennük a bizalom érzését. 

Csökken a kiszolgáltatottságuk, az élmény segíti abban, hogy ne a jelenlegi elakadásuk 

domináljon, hanem az elérendő célok és a jövőbeni kiút jelenbessen meg számukra. 

Specifikus célunk kreatív filmkészítö csoport kialakítása a családból kiemelt, 

gyermekvédelmi szakellátásban élö veszélyeztetett fiatalok részére. Az 5 nap alatt 

elkészítenénk közösen egy filmet Intemet hasmáJat biztonságának témakörében a nyári 

szünetben. 

2.) Szent László napokon három napon keresztül kábítószer-prevenciós programunkkal a 

lakosság elérését tűztük ki célnak. Szülök jól elérhetök tapasztalataink szerint ezen a 

rendezvényen. Gyerekek részére intemet használattal kapcsolatos társasjátékokat, arcfestést 

kézműves foglalkozást viszünk ki. Szülök pedig a drogtotót, veszélyeztetettségmérö tesztet 

tölthetik ki. Kérdőíves felérést is végeznénk a szülők körében az intemet hasmáiattai 

kapcsolatos veszélyekröl, intemetfiiggőségről. 

Tájékoztató brossurát készítünk, ami az egyesületünk tevékenységét, a helyi ellátó rendszert, 

a helyi szervezeteket, és a jelenlegi kábítószer helyzetről szóló tájékoztatót tartalmazza majd. 

Kiadványkészítés, Kisfilmkészítő műhely foglalkozási költségeire, ahhoz szükséges 

élelmiszerekre, eszközre, és a Szent László napok kitelepülés költségeinek fedezésére 

pályázunk. A kitelepülésen a biztonságosabb, élhetöbb Intemet használatról szóló tájékoztató 

anyagokat, társasjátékot, tanácsadást folytatunk. Megvalósítás idöpontja: 2016. június vége. 

A program megvalósításának idöszaka: (kezdete-vége) 2016.06.0 1-töl 2016.12.31. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

nyomdaköltség 30 Ft/db tájékoztató füzet x 50.000 Ft 
l OOO db, egyéb szóróanyag, 
matrica l 00 x l OOFt= l OOOOFt 

élelmiszer 8 nap x 2000Ft 16.000 Ft 
foglalkozásokhoz, 
kitelepüléshez 
foglalkozásokhoz 3 napra Sze nt László 40.000 Ft 
festékek, arcfesték, napokhoz, lOOOFt/nap keret 
kreatív anyagok, (30000Ft), Önismereti -

pap írok, színesek, kisfilm műhelyhez 5 x 2000Ft 
filctollak színező (l OOOOFt) 
pavilon sátor 1 db pavilon 50000 Ft, l db 76000Ft 
ki településhez, kerti műanyag asztal 6000Ft, 4 db 
bútor: asztalok, műanyagszék 4 db x 
székek 5000Ft=20000 Ft 
Önkéntes munka (4főx24 óra+2 fő 10 óra)*656 76096Ft 

Ft 

Igényelt támogatás összesen: 182000.Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
1. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 

adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 
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Budapest, 2016.április 4. 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

. (·;~/ 
. . \ C'· ----.. C.J..f\,JJ __ --· -. LX- , ' 

··························~""························· 
A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYi\ZATl ADATLAP 

1 

~-~~~jl szervezctek 2016. ~ví támogat~~:~;.;··· 
. ojt; 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: l 
~____ ____ .. _ ....... ----- .. ·---··-- ··-

r:löadó: j 

j~~r!~l 
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Gyakori() és Gépmadár· Utcai Idősek, Kulturális, Szabadidő és 
Sportegyesülete 
Székhelye: ll 06 Budapest, Hatház utca ll., J./116. , Adószáma: 18182800-1-42 

Képviselő neve: Bekl' Józsefné elnök 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2004. 02. 05. Száma: 12. Pk. 61096/2003/4. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú D 

TeL szám, e-mail cím: +361 /262-8883, bekeeva46(@gmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Cüne: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Teleíonszátna, e-1nail círne: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, ldub (intézményi háttérreJ t·endelkező jogi személyiség nélküli 

szervl'zet)*"'< 

Intéznlény neve: ............................................................................................ . 

Cüne: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezet(~jének neve: ............................................................................ . 

Telefonszárna, e-n1ail círne: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ........................................................................................... .. 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ........................................................................................... .. 

Neve: .......................................................................................................... . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszárrllaszá1na: ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti :Jdatai: 

A számlavezet ö pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt., X. kerületi Regionális Fiók 

C. Jl()')Bd tK" ... (-. '"''j .. 6 Ime:. ,_ . u apes , orost __ soma .:_)arJl or setany J. 

Bankszámla száma: 11710002-20084448 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendö ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az L pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILA TK OZA TOK 

l. A szervezet biztosí~ja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat ~ irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerös végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - .!!!!!!, 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Köbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: nincs 

A támogatás összege: ... 

6. Kötelezettséget vállalak arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkom1ányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport 
Egyesülete 

III. A TERVEZETT I,ROGRAM RÉ:SZLKI'ES I:'~~JfiÁ~~JI~gf~Jj~~~)}g)9.<:l.D_ _ __ ---·---

A Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kuiturális, Szabadidő és Sport Egyesületünk 2004. 
óta eredményesen működik a kerületben, tagjaink többnyire idős, egyedülálló Kőbányán élő 
emberek, akik legtöbbször gonclozásra és ápolásra szorulnak. 

Egyesületünk célja: egymás segítése, rendszeres részvétel biztosítása a kulturális és 
szabadidő hasznos eltöltésében, a saját környezetünk tisztaságának védelme és segítése. 
Rendszeresen részt veszünk az Idősügyi Tanács ülésein, valamint a Kőbányai Önkormányzat 
által szervezett programokon. 

Munkatervi feladataink között tervezünk egy tanulmányi kirándulást a Vácrátóti Nemzeti 
Botanikus Kertbe (2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.). Megtekintenénk a Vigyázó-kastélyt 
és V á c város nevezetességeit, közösségépítés és hagyományőrzés céljából. A 180 éves 
müemlék és természetvédelem alatt álló romantikus tájképi kert, hazánk leggazdagabb 
tudományos élőnövény gyűjteménye. Minden évszakban lebilincselő látvány 27 hektáron. 
Kerti szakvezetést is igénybe veszünk. A Botanikus kert megtekintése után a Hangulat 
étteremben megebédelnénk, majd továbbutaznánk Vácra, ahol megnéznénk a Szent Mihály 
templomot, a Kúriát, a Fehérek templomát, a Memento Morit és a Görög templomot. A késő 
esti órákban hazautaznánk Budapestre. A programot 2016. júniustól-októberig tervezzük. 
Számos alkalommal csak az Egyesületünk által biztosított programok jelentenek a tagoknak 
megfelelö kikapcsolódást hiszen jövedelmük, szociális helyzetük nem teszik lehetövé az 
egyéb kulturális programokon való részvételt 
Az Egyesületünk tagjai ősszel a lakótelep néhány pontján kialakítanak központokat, ahol a 
lakosság részvételével összegyújtenénk a szemetet szemeteszsákokba, rendbe tennénk a két 
játszóteret a Gyakorló lakótelepen és környéken, fak alatt összegereblyéznénk a megszáradt 
és lehullott faleveleket. Az összegyüjtött szemét elszállításáról gondoskodunk. A munkában 
résztvevő közösségeknek szobanövényeket és szobafenyőket adnánk munkájuk 
elismeréseként és - mivel már elég hüvös az idö - szeretnénk egy kis forró teával és egy kis 

1 pogácsával kedveskedni. Egyesületünk anyagi forrásai szükösek, a környezetvédelmi 
l program megvalósításához szükségünk lenne (seprű, lombseprü, gereblye, erős 

szemeteszsákok, gumikesztyűk) beszerzésére. 
Évente hagyományosan megünnepeljük a karácsonyt és egy kis ~jándékcsomaggal tudunk 

l kedveskedni tagjainknak, amely mindannyíunk számára nagy örömet szerez. A gyermekes 
1 családokhoz szerény kis Mikulás csomagot juttatunk. Felvállaljuk az idős emberek mentális 

l gondozását is, amelyhez szorosan kapcsolódik a színvonalas, koruknak és egészségi 

1 állapotuknak megfelelő programok szervezése. 
l Az Igényelt támogatást a tanulmányi kirándulásra, (buszbérlésre, autópálya díjra, 
idegenvezető díj ára, belépőjegyekre, terernbérletre, étkezésre) környezetvédelmi takarítási 
eszközökre és a karácsonyi programra fordítanánk. 
Reméljük, hogy ezekkel a programokkal sikerül az idős, beteg nyugdíjas emberek számára 
színvonalas és tartalmas kikapcsolódást, maradandó élményt nyújtani. 
Köszönjük a Humánszolgáltatási Bizottság tagjainak a támogatást. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. június l. -2016. december 31. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Buszbéri és, szállítás, ll O OOO Ft 10 OOO Ft 100 OOO Ft 
autópálya díjjal 

ldegenvezet~-~Ü~---·--· 5 OOO Ft 1 OOO Ft 4 OOO Ft 
Belépüjegyek 40 OOO Ft 10 OOO Ft 30 OOO Ft 

--· 
Szakmai étkezés, 40 OOO Ft 10 OOO Ft 30 OOO Ft 
terembérlet 

Környzetvédelrni 50 OOO Ft l O OOO Ft 40 OOO Ft 
program, takarítás l 

Karácsonyi program, 60 OOO Ft ! l O OOO Ft 50 OOO Ft 
' 

rendezvényszervezés 
l 

Összesen: 305 OOO F't 51 OOO Ft 254 OOO Ft 

------···-·-· --
Igényelt támogatás összesen: 254 000,-Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 
r············T··························c···c···············-·························································· ······································- ·············································-··-··· 

A nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévö 

adatairól, 

A civil szervezet létesítö okirata (egyesületek esetében 
,.., alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 

~-~E-~i?~_l§.l~-~-~~1 hi !_~~~~i_t<::_1_!_~_<l_~()J~t.9~. .. ... ______ _ ____ _ 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyil vántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnálnem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévö adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet müködéséről, 

x 

x 

x 

i· . ·-j ················································-·····-···-·-·· ····································································································································································-··········································· -!·············-··········-··-·-··-·· ··-·········----·-····-·········-· 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
szernélyiség nélküli szervezct esetében a szervezet 

4
· müköclésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
miíködéséről, létszámáról és tevékenységéröL 

S. A szervezet törvényes képviseh~je aláírási címpéldányának 
másolata 

x 

x 
-----------·--··-·-··-·····---------------········-·····-·· ········-·················--·--·-···-------+-----+------1 

Az elözö évröl szóló beszámoló OBH-nál tötiénö letétbe 
6

· helyezéséről szóló igazolás 
x 

Budapest, 2016. április 22. 
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A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport klub, kör 
vezetöjének alMrása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A köbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzöje 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

l. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Gyűjtősökért Alapítvány 

Székhelye: 1108 Budapest, Kozma u. 13. Adószáma: 18186897-1-42 

Képviselő neve: Eperjesi Flórián 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2011. Száma: 11373/2011. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 06/30 510-0737; bfbfsz@bfbfsz.hu 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszátna, e-tnai l cítne: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 
··--

I t , , . , B LH' '· , . ,, ... ; .,, ~ "·' : .. • ~n'· ···. '( •·' '· : ., . ' n eztneny neve .................................................. i· ..... .-.::.· ......... .. :~.;ú~ .. ,, .... ,· ...•...•.... ,. 
; 1\.{JoHAf··· 't"·,~.::"".,~"·\~·~ ... ~· ·t-.- .. ~-

Címe: .............................................................. :; ~7":";-::·;·.·. ; :~. ;::'~:.>~,;~:::~.'-.: ;·;·>:~.:~1-.-.: >: ::: ::·:·; --

T 
.. kl b k" ' lktltó:~<'i·! ' :l 12.1. 3 s 5 20 q b,/ it ... agcsoport, u , or megnevezese: ........................ "t ............. .. 0. .................... r.:. 

l . <(· ~PR 'i r 
I ' ' " . ' k i 1.') .'-\ ' ·• ntezmeny vezetoJene neve: .................................. ~ ................. :·: .......... :: .. ........ . 

\ 

Telefonszáma, e-mail címe: .................................... :--:-:-.-:-:-:-.:.-::.······-::}r.·. ·a_cr·: · · · · ··: ·. ·.· :.~.~~---
, , , " ' Elo<J.;•, . ':,.,~··Í::~~-.· .i "o , 

A palyazatert felelos neve: .......................................... ................... :::.·: .. :· ... :~ .......... 'öQ~ 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ............. -: ............. ; ....................... : .. :· 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: .......................................................................................................... .. 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Ba11k.~zámlaszátna: ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése:OTP Bank Nyrt. 

Címe: Budapest, XIX. kerület Üllői út 2. 285. fiók 

Bankszámla száma: 11719001-2034855 7-00000000 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a L pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: Igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Gyűjtősökért Alapítvány 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Az alapítvány tartós közérdekü céljai között szerepel a nehéz helyzetbe jutott büntetés

végrehajtási dolgozók és családjuk, gyermekeik üdültetésének elősegítése. 

Ennek megfelelően a pályázatunk célja a büntetés-végrehajtás személyi állományában 

dolgozó nehéz anyagi helyzetben lévő hivatásos és közalkalmazotti tagok gyermekeinek 

üdültetése. A gyermekek részére kikapcsolódási és pihenési lehetőséget kívánunk biztosítani, 

melyet a nehéz anyagi helyzetben lévő szülők nem tudnak megteremteni gyermekeik részére, 

egyben a szülők számára megkönnyíti a gyermekfelügyeletet a nyári szünetben, és a 

gyermekek részére hasznos időtöltést biztosít, továbbá alkalmat szalgáltat társas kapcsolatuk 

bővítésére. 

A mellékelt együttműködési szándéknyilatkozatnak megfelelően, sikeres pályázat esetén az 

FBVSZOSZ vállalja, hogy alapítványi térítés mellett l O fő gyermek számára táborozási 

lehetőséget biztosít az FBVSZOSZ gyermektáborban. Alapítványi hozzájárulás mértéke 

25.000Ft/fő/hét, az összeg tartalmazza a gyermekek teljes körű ellátását, a programokon való 

részvételi lehetőséget. 

A tábor helyszíne a Dunapatajon található Lepke Üdülő és Erdei Iskola Oktatóközpont A 

tát?or időtartama: 2016. július 25-2016. július 30. (6 nap 5 éj). 

Az üdülő a tó közvetlen közelében fekszik, ezzel kitünő lehetőséget ad a strandolásra. 

A strandoláson kívül változatos logikai feladatokkal, játékokkal és testi fejlődésük érdekében 

egyéb mozgásos és sportversenyekkel készülünk, melyek rossz idő esetén ís szórakozást 

nyújtanak. 

Az alapítvány a pályázott összegen felül további 50.000.-Ft-al járul hozzá a tábor 

megtartásához, mely a logikai és sportversenyek tárgyi feltételeinek (játékok, sportszerek, 

elektr:onikai eszközök) beszerzésére nyújtunk. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. július 25- 2016. úlius 30. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem 
me nevezése 

teljes költség saját forrás 

tábor részvételi díj 
250.000 

hozzájárulás a tábor 
tárgyi feltételeihez 

50.000 50.000 

Igényelt támogatás összesen: 250.000 Ft 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
müködéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016. április 05. 
P.H. 

Hyújtósökért Alapítvány 
1108 Bp., Kozma u. 13. 
Adósz.: 18211937-1-42 

Szlsz.: 11719001-20348557 

igényelt támogatás 

250.000 

t gen nem 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

A pái~áz~~ ~;,;i ~j~jj ~~~;,;ezet <~l~.~~~~~ .. ~ :·!?:~~~p\ .. ?M~~~~J 
A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 
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l D~;;;)J r-,;<;st11AA.~~~~~-::-;:~;3::..:---;;::-;;,;;~::;:
II<Tt-\rAs~M Í\TVÉVE: 

PÁLYÁZATIADATLAP 2018 APR 2 5. 

A civil szervczetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, dc Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Havasi Gyopár Alapítvány 

Székhelye: ll 05 Budapest Bánya u. 31 I/7. 

Képviselő neve: Mihalicska Terézia 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1997.04.18. 

Adószáma: 18158469-1-42 

Száma: ll.Pk.60.111/1997/15. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 260-6725, postmaster@hgya.t-online.hu 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Cín1c: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-tnai! címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ............................................................................................ . 

Cín1e: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ........................................................................... .. 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ........................................................................................... .. 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 1
1
1 

Hí: n\ l'~<:· ' _;._~,,- \ ~{-:)~ x-_i(i.:lt;-Ji~_.~;~"l 
l\.C~~~ .. \.:·"(\.'·1• l ~J,,.--.JK~)H·\1 .... _1\1 Y.fA J 

A ' J " ' · ' d · l .._~i .·~ 1 1; 1, '· ~, r i 1 ' i .. : ~ . ! ., szam avezeto penz1ntezet a atat: ............................................. ::-::.:·:·:;::;;·,·.-.-,-."·"~;-,-..,, .... n.~: . .:.:;.: ........ ______ _ 

Neve: .................................................................... :.~~:~:'.~'~~;::':.' .. k .{.~).~.~. 'J.{~P< 6:/11 
l . 

• ' '7! ; PR " l Cnne: .......................................................................................... ; ..................... :, ..... :.l.• .... : ........... .. 
l 

Bankszámlaszá1na: .................................................................... .'. ::·. ::·::. :: .. : .............................. : .... -. ·----

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 



Megnevezése: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió 

Címe: ll 02 Budapest, Körösi Csoma S(;;tány 6. 

Bankszámla szárna: 11710002-20083162-00000000 

* Az 1. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendö ki. Ebben az esetben a L pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása sziikséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILA TK OZA TOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozitsa, és nem itll jogerös végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csödeijárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - n~rn 
5. Amennyiben 2016-ban már részesült a f\:öbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: nem releváns 

A támogatás összege: -

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyet1 támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidöig elszámol. 

7. A pályázatban rnegadott adatok é-s információk a valóságnak megfelelnek. 

P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Havasi (;yopár Alapítvány 

III. A TERVEZJ.:T_['~~Q9RAM RF:SZI-:'Ii:T~~~ LEÍ~~~§A{It?gf~U~~-2_1g}~~!) ·····················--

Az Alapítványunk az állami és önkormányzati közfeladatok ellátórendszerének 
kiegészítéseként elsősorban az idősödés problémáinak megoldási lehetőségeit figyelembe 
véve, a köbányai hátrányos helyzetü lakosság részére egészsegugyi, szociális, 
esélyegyenlőséget elősegítö közösségi és prevenciós rendezvények, programok 

lcm~lgk':'~~ó~it.~ska.ttervez~d·" k 'l 'J . ",, k. ,, 'b , .. 'll' 'l . l 
/ e Ituzesun et az t os oroszta y e etrnmosegene Javttasa an es az ona o e etv1te 
1 megtartásában való segítést, a helyi igények és szükségletek ismeretében az önkormányzati 
/ intézményekkel való konkrét együttműködésben szeretnénk folytatni. 
/ Célunk az életminöség javítása, a szociális izoláció csökkentése, az idősebb nemzedék iránti 
l felelősségvállalás innovatív megoldása, i 
! 
i 

l A költséghatékonyság érdekében a rendezvényeket, programokat saját kivitelezési formában 
/ (szervezés, meghívók készítése és a különböző szolgáltatások igénybevétele nélkül) 

L~~;ój~~~~~é~;J'~t_~~~~~~i:;;~;~~'~:;~b~ő~~~é~:e;~~~~~;;~~::. 
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adventi ünnepség megrendezése. 

Szociálís és esélyegyenlöséget elősegítö programként TnfiJrmációs, Tanácsadó és Segítő 

szolgálatunk keretében egyéni és csoportos t(mnában személyesen és telefonon segítünk az 
új jogszabályok értelmezésében, egyéb ügyintézésben, szóróanyagok készítésével, 
kiadványok beszerzésével. 

Az egészséges életmód propagálása és a prevcncws feladatok segítése érdekében 
elöadásokat, rekreációs programot idös klienscink részére heti két alkalommal, közérzetjavító 
torna keretében szervezünk. 

Kulturális és közösségi programokat, rendezvényeket hagyományápolás céljából szervezünk: 
ünnepeink népszerüsítésére, húsvét, karácsony, Szent László Napok, Idősek Napja és az 

l Önkéntesség Világnapja alkalmából, a helyi rendezvényeket külön kulturális programokkal 
J színesítjük. 
l 
l A határon túli. felvidéki párkányi partncrszervezetünkkel közös találkozókat, kulturális 
l rendezvényeket szervezünk. 
l 

l 
i Az Alapítvány tevékenységének ellátását, programjaink sikere érdekében rugalmasan, 
l szakszeriíen végzi szakemberekkel és képzett önkéntesekkeL 

l Programjainkról az Alapítvány honlapján, médiában, szóróanyagokon tevékenységünkről 
j folyamatosan tájékoztatást adunk, kiadványaink, szóróanyagaink az Alapítvány irodájában is 

l megtalálhatók. . . . . . , . , . , , , . 

l
l Tervezett programJaink megvalositasahoz szeretnenk kenu a T. Humanszolgaltatasi 
l Bizottság és a T. Képviselötestület szíves támogatását. 

i 
l. .... 

A program megvalósításának iclöszaka: (kezdete-vége) 2016.01.01.-2016. 12. 31. 

IV. KÖLTSÉ:GVETÍLS 

r--- -A i~i;dá~.~~~ --- l tetjes kÖltség··· f ~;j~ii~~;-á;-··--- i-g~y~u támogatás 

lroda::;.•evezése i 30.000 ~- ···-·--- JÜ-.0--0-0------1 

nyomtatvány, irodai j i 
eszközök ! l 

f------·-·······-··········----·········-·····-i·-·············- ................................................ , ............................................................. --·--·--... - ... -1--·-----.. ---·----l 
Kommunikációs l 50.000 , - 50.000 
költség (programokhoz l ;1, 

posta, telefon, internet, l 
mobil) i 
--" 
Rendezvényszervezés 1120.000 120.000 

Előadói díj --·--·····-··----!-~.Q:Q_(lQ ______ ... __ ............ .. .............. -.................. _. _______ 20.000 
Könyvelési díj '60.000 60.000 
Szállítási költség 20.000 20.000 
T~rgyi, f~ltét~lek !60.000 60.000 
bJztositasa, és 1 
önkéntesek i 
munkájának értéke l 
Összesen 360.000 ------------- -6ó~öoo···---- 300.000 

Igényelt támogatás összesen: 300.000 Ft 
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Csatolt mellékletek t gen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 

adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szcrvezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévö adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a köbányai tagszervezet működéséről, 

A köbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe x 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016. április 21. 

... Y 440 'c~ 0 ... ;;;; .. ';é. .... 

H A v/ ~ ; EG~s~s~;o~v~~ pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
SZOCI Ll , . . ( .. 1 l , . ) , .. l,, , , 
KULTURÁLIS SEGíTő ALAPITVANY egycsu et, a apttvany eegszem a atrasa es 
1105 Budapest, Bánya u. 31. bélyegzője 
Adt'Jq~m: 18158469-1-42 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetöjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: HORVÁT HAGYOMÁNYŐRZÖ EGYESÜLET 

Székhelye: 1102 BUDAPEST, LIGET U. 1/C Adószáma: 18165465-1-42 

Képviselő neve: ISP ÁNOVITY ÉV A 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1956. július 27. Száma: PK 60.5441
1 

-ll9612 .. _ -------------------· 
HUl! \P~·:•:T l'f"·\~0'-' X. f<f<:HI'LET 

Közhasznúsági fokozata: nincs közhaszn ú kiemeltenlközliászrtu' ·, ' ' n ,, 'd q· '! 
1
' r,r • . ,.._,,T 

~ ' )-··------ J• ;: • ''')"!·~,,··--~~-~i--·-··--··-~-

Tel. szám, e-mail cím: 70/335-7995, ispi56@freemail.hu 

l. A kőbányai tagszervezet* .. 
t ,,,· 

Neve: ................................................................. Cítne: .............. J. .............................................. . 
~ ------· .. 

Tagszervezet-vezetőnev e: ............................................................ : . .f.'hE·::f~'.'· •......... ·~ ...........• :i; ....... Uőndó: 
! ,., ol','!l;'·fuc' 

Telefonszáma, e-mail címe: ......................................................... ; .............................................. . 
1 .............. ·--- ............. -----.. -----.. --~·--.. ---

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet esetén)** 

Intézmény neve: .......................................................................................... . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: ...................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................. . 

Telefonszám a, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ..................................................................... . 

Neve: ........................................................................................................ . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: .......................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP BANK Nyrt. 

Címe: ll 02 Budapest, Körösi Csoma sétány 6. 

Bankszámlaszám: 111710002-2008321 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs kőztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen nem 

5. Amennyiben 2016-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: --------

A támogatás összege: -------

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

A PÁLYÁZÓ NEVE: HORVÁT HAGYOMÁNYŐRZÖ EGYESÜLET 
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III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Horvát Hagyományőrző Egyesület fennállásának 20. évfordulója 

Helyszín. Budapest, Duna Palota 

Időpont: 2016. november 4. 

Résztvevők száma: 100 

A Horvat Hagyományőrző Egyesület 1996-ben alakult meg Kricskovics Antal Erkel díjas 
érdemes művész kezdeményezésére. Tagjai tOként a Budapesten élő horvátok de 
megtalálhatók közöttük a horvát nemzetiségi kultúrát, folklórt, nyelvet szerető többségi 
nemzethez tartozók is. 
Egyesület tagjai a Budapesten élő horvátok, akik ilyen módon ápolják és őrzik 

szülőfalujukból hozott hagyományaikat, különösen népdalaikat és táncaikat. Az Egyesület 
2002-ben a hagyományőrző együtteseknek Pécsváradon megrendezett országos minősítőn 
elnyerte a Kiváló együttes címet. Hosszú évek kitartó munkájával az együttes elérte célját. 
Az elmúlt évben számtalan rendezvényen szerepelt, amit a budapesti kerületi kisebbségi 
önkormányzatok szerveztek. Együttesünk sok meghívást kapott vidéki rendezvényekre: 
Tököl, Érd, Katymár, Csikéria, több alkalommal vendégszerepelt Horvátországban is 
Vinkovciban a Város napja rendezvényen. 2006-tól kezdődően a Velika-i (Horvátország) 
Kulturális Egyesület meghívására Egyesületünk minden évben részt vesz a "Hazánk 
hagyományai ápolása" címet viselő rendezvénysorozaton, melyre idén is meghívást kapott. 
Ezen a rendezvényen a házigazda horvátországi kulturális egyesület egy nagyszabású 
fesztivált rendez a szomszédos országok horvát nemzetiségi táncegyüttesei és a haza, 
környékbeli horvát néptánccsoportok részvételével (Románia, Ausztria, Szlovénia, Vajdaság, 
Szlovákia, Magyarország). A rendezvényen a magyarországi horvátokat egyesületünk fogja 
képviselni. 
Tekintettel arra, hogy idén 2016-ban ünnepli Egyesületünk fennállásának 20. évfordulóját 
méltó módon kívánjuk megünnepelni. Fennállásától kezdve évről évre több új koreográfiával 
bővült repertoárja, és most itt az alkalom, hogy azokat egy önálló est alkalmával bemutassa. 
Táncai között megtalálhatók a bácskai bunyevác a bácskai sokác és a zalai Mura-menti 
táncok. 
Az ünnepi műsorra szeretnénk meghívni régi tagjainkat is, a Kövbányai Horvát 
Önkormányzat testvérvárosának KUD Sumari delegációját, illetve a Velika-i táncegyüttes 
delegációját, akikkel már több mint egy évtizede állunk kapcsolatban. 
A műsoros est helyszíne: Duna Palota Színházterme. 
A műsor után az egyesület tagjai és a meghívott vendégek részére fogadást terveztünk. 
Az évforduló megünneplésének várható költségei: 
- terembérleti díj 3 óra (52000 Ft+ ÁFA/óra): 
- állófogadás 100 fő részére (3150 Ft+ ÁFA/fő): 

198.120 Ft 
535 500 Ft 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. október 20.- november 30. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 
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a kiadásnem 
me nevezése 

teljes költség saját forrás igényelt támogatás 

Terembérlet költsége 
198.120 Ft 98.120 

535.500 Ft 235.500 
Állófogadás 
meghívott vendégek 
részére 

Igényelt támogatás összesen: Négyszázezer Ft 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
hiteles másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

. . O.UÍDYör~-
l)~ 

~ 

~ 

Budapest, 2016. árpths 25 . 

100.000 

300.000 

400.000 

t gen nem 
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x 

Budapest ~ , 

Bucllmpe~· \ S 7-c~~t\_{-'t--) l-,-:--l__ V~ :ts. . ! ..... ·~·· ..... ; ................................ . 
,, ~cp,aiyázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

' '~oma ~'~~~(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 
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A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil_wrvezetek 2016. évi támogatására 
'""'-"' .... ~-w·· .... ~,., ... ""~ 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Kőbányai írók, Költők Egyesület 
r,.;·::·,,· .. 

Székhelye: 1108 Budapest, Kada u. 97. Adószáma: 18193350-1-42 ·' 
~ r 1 l ; , , • , J 

Képviselő neve: Karacs Zsigmond 
' ~ .. ,- kl J 3 11~ j2o!.fj.l( ... : 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2007.04.19. Száma: 01-02-0012451. 
l 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhaszrj.ú 

Tel. szám, e-mail cím: 0620/396-5685 E-mail: (l,;\t~I_L!g_y_i{J:~m!.in.cJ.m 

l.. 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ..................................................... OOOOOOoooooooooooooooooooOOOOooooooooOooooooooooo o o o 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ........................................................................................... .. 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: ........................................................................................................... . 

Címe: ........................................................................................................................................... .. 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... . 

l 

! 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt. Kőbányai Fiók 

Címe: ll 02 Budapest, Körösi Csoma sétány 6. 

Banks7ámlas7árna: 11710002-20084967-00000000 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

l. Téma 
A 2016. évi antológia nyomdai előállítása 

Az antológia műszakijellemzöi: A/5 formátum, min.80 g/m2 offset papír, fekete-fehér kivitel, a borító színes, 
terjedelem kb. 120-150 oldal. ldöterv: kéziratleadás: 2015. június 15-e, nyomdakész kiszállftás: 2015. nov. 15. 

ktg. vetés tervezet 
szerkesztési díj a kéziratok alapján 
lektorálás díja 
nyomdai költségek (tördelés. levilágítás, nyomtatás) 
mindösszesen: 

2. Téma 

80.000,- Ft 
30.000,- Ft 

140.000,- Ft 
250.000,- Ft 

A KÍKE 2016. évi antológiája- bemutató. Tervezett időpont: 2016. november 25-december 15-e között. 

Az antológia a KÍKE tagjainak egész éves tevékenységét mutatja be, egyfajta bizonyítványa a munkájuknak. 
Azt mutatja be, hogy van értelme az önművelésnek, az önkifejezésnek, nem utolsó sorban az időtöltés ezen 
nemes formájának. Az amatör művészeti együttesek többnyire egy évzáró gálamilsorral ünnepelnek. A KÍKE 
azt szeretné, hogy az antológia bemutatása egy hasonló gálaműsor legyen 

ktg.vetés tervezet 
terembérlet 20.000,- Ft 
előadók díjazása 40.000,- Ft 
propaganda, szóróanya""'g""o=k_,_: ---------------=2=0.=0-=-00=·--'-.:Ft 
mindösszesen: 80.000,- Ft 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. június 20. - 2016. december 15, 

IV. KÖLTS ÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
me nevezése 

----r---------------r----------~----~------~------~; 
!.Antológia gyártás 250.000,- Ft 40.000,- Ft 210.000,- Ft 

2.Antológia bemutató 80.000,- Ft O,- Ft 80.000,- Ft 

Igényelt támogatás összesen: l +2= 290.000,- Ft 
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Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OB H-nál történő letétbe x 
helyezéséről szóló igazolás 

Megjegyzés: Az egyesület a 2015. évi beszámolót elfogadó közgyűlését 05.17 -n tartja. 

Budapest, 2016. április 22. 

vA·-... 

<$~~v}{~{~\ A ·~ál;á;Ó.kŐb~;~i ·~~éu~i;ii ~i~ii ~·~~~~~et 
~ / ~ ~b\ (egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
> ;'BI9JJSQ.1-42 ff~) bélyegzője 

_) " ~"'o/ t.· "L-~.";-/{/ 
r' ... Jki ) (ll (. · :-1 ~. • L~~--· ~L•~ . 

....................... ( ..................... . 
A pályázó kőbányaitagcsoport vezetőjének 

aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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;;.. r r;;~ 11,TVEVE: ~- A!i:w 

h \:'R 7,7, ~~. ~~~E:sa::_~\\t.~ 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A dv i l szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon be,jegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi hátténel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: KÖBÁNY Al KÍ~PZÖ-ÉS IPARMŰVÉSZEK EGYESÜLETE 

Székhelye: 1105 Budapest, Harmat u. 23. L em. 't Adószáma: 18170524142 

Képviselő neve: V AZ IN A Y MÁRIA ..................................................... . 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2000. 08. ll Száma: PK. 604461200012 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú O 

Tel. szám, e-mail cím: 06-20-598-46-92 ······ vazínay@gmail.com ...... 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................. (=itne: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszárna, e-tnai! cÍine: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 
szervezet)** 

Intézmény neve: ...................................................... ···'·"--'·'-'-'·'·' .. , ... __ ._,,_.·"·' .. "--~!_·~.!.:.:.:.~=..:.:.:.: ... ____ . , l HUn\ ~'''"T H.tv '·''PS X.IO·.I~CLET Cnn e: .................................................................. , ..... 1:<'.f.IJi:. r·,~·. ~.l.:: ,'J IH n::<; ,-\i'i;.: t-AT 
/ ' ( ' ·'i ll i ' ( 1 1 J! • \:'dl;!! r1 
r ........ .. .. , .. - .. - .... ... ... ........... ·---

Tag CSOpOrt, kl ub:. kör megnevezése: .............................. j";;;,;;.: .. ·.: :. 'll'/' 'l 1:, T'( r;; /'2 '{J}..(;.(I!.. i 

Intezmeny vezeto,) enek neve ....................................... ·l .... ·.· .. ·······.:,·;,···· 
1
;,\· y :r· .. •• .. . 

l i l '' !\, .. l'' l 

Telefonszáma. e-mail címe: ........................................ ~ ....................... · .. :.: .. :....... , 
i·--· ... ·----A 'l . . C' l l" l 

payazatert te e os neve: .......................................... I .. LI~~~-·~ .......................... v~ ........ ~;tőadó: l 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ................ ·!· ................. ::·:. 1~'. ~.~~:· •••••••• ::j~ 
L-··-·--· .. -·--·-·----------------· 3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: .......................................................................................................... .. 

Cüne: ............................................................................................................................................ . 

Bankszárnlaszátna; ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezet ö pénzintézet adatai: 

Megnevezése:OTP Bank Nyrt Budapesti Fiók 

Címe:Bp. X. Körösi Cs. S. stny. 6 .............................................. . 

Bankszámla száma: 117100220083966 

* Az l. pont csak a nem köbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendö ki. Ebben az esetben a L pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a köbányaí háttérintézmény vezetöjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

1. A szervezet bíztosí~ja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Köbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerös végzéssel elrendelt csödeijárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonás i joggal rendelkezik: igen - llillil 

5. Amennyíben 2016-ban már részesült a Kőbányaí Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A tá1nogatás célja: ............................................................................. . 

A tárnogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: KŐBÁNYAI KÉPZŐ- ÉS IPARMÜVÉSZEK EGYESÜLETE 

III. A TERVEZETT PROGRAM R~:§~~.~~~I'I~~!~~~~~~~-Q~g!~_lj~-~~--1._<?}~~!)__ _______________ _ 
Az egyesület az évek óta magas színvonalon végzett szakmai, művészeti 

munkája, folyamatos működésének fenntartására kéri a pályázaton igényelt összeget. Az 
ez évi programjainkat, feladatainkat, amelyek egyben mindig előkészítik már a következő 
év munkáját is, a következőkben részletezni fogonL Éves munkánk megtervezésénél olyan 
szakmai programokat tervezünk, amely egyre magasabb színvonalon teszi lehetövé az 
egyesület belfóldi és határokon túli bemutatkozását. Célunk a kiállítások és 
rendezvényeken való részvétel jó visszhangjávaL Köbányát is magas szinten képviselj ük. 
Évek óta részt vettünk kőbánya rendezvényein, több éve a Szent László Napokon, tagjaink a 
szabadtéri rendezvényeken is bemutatkoztak és népszerüsítik a művészeti tevékenységeket. 
A közösségi tevékenységeink (minden hónap utolsó csütörtökén való összejövetel) 
meghatározó része, az olyan elöadások szervezése, amely mindenki érdeklödésére 
számíthat 
2016. január- Fiatalok személyiségfejleszlése az alkotással (Hajnal Piroska iparrnűvész 
előadása) 

2016. március- Jelentés cím ü kiállítás megtekintése és moderált beszélgetés az alkotás 
munka módszereiről. 
2016. május- Kreativitás a müvészetben (Improvizálás, zene, vers, alkotómunka)- Buzás 

j Kálmán előadása 
· 2016. szeptember- Témára alkotni a kortárs művészetben ---előadó Feledy Balázs 
művészeti író 
2016. október- 2017. évi Biennálé címének, tematikájának tervezése és az alkotási 
szempontok kialakítása müvészettörténész közremüködésével 
Évek óta részt vettünk kőbánya rendezvényein, több éve a Szent László Napokon, tagjaink a 
szabadtéri rendezvényeken is bemutatkoztak és népszerüsítik a művészeti tevékenységeket. 
Novemberben szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár lesz kiállításunk. A kiállításra 
meghívó készül müvészettörténész nyitja meg. Szükséges a kiállítási anyag oda-vissza 
szállítása és a tagoknak és a sajtó képviselőinek a megnyitóra való utazását tervezzük. 
A pályázaton a fenti alapszabály szerinti közösségi tevékenységek lebonyolítására, 6 
elöadásra, az őszi kiállítás megvalósítására, szállításra, utazásra, a megnyitó előadói díjának 
biztosítására kérjük a támogatást. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016.január 1-2016. december 31.. .... 
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IV. KÖLTS ÉGVETÉS 

A kiadásnem 
megnevezése 

Előadói díj 

Nyomdaköltség 

Szállítás, utazás 

Összesen: 

ft'ljes költség 

265 OOO 

60 OOO 

120 

445 OOO 

Igényelt támogatás összesen: 365 OOO-Ft 

Csatolt mellékletek 

saját fonás 

50 OOO 

o 

30 OOO 

80 OOO 

1 ····················-··························· •••••.••• ·················-·····-· ········--········-···---.. ------------····-··-········-······· ···-··-······· ..• . ....... ··························-··············-··· l A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
! l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 

igényelt támogatás 

215 OOO 

60 OOO 

90 OOO 

365 OOO 

~~~~--- ---~em __ _ 

x 
l adatairóL 
L- ---·-····------··-----······-···--····--·----···························--····-····· ············· ··············---------------·-··--t----j 

j A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 
!2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 

~···!;;~!;:~~~f~~Irl!~::~;fr~t~~~~:Z:e~:/;ttel 
l 3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
l szervezet nyilvántartásban lévö adatairól, valamint a 

szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet müködéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkezö jogi 
l 
1 személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
!4· müködésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 

müködéséröl, létszámáról és tevékenységéről, 

l A szervezet tőrvényes képviselöje aláírási cí;~péid~~yá~~~~ -
:5. ! másolata 

l 
1 Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
/
6

· helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016. április 24. 

V azinay Mária 

x 

x 

x 
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A pályázó köbányai tagcsoport vezet(~jének 
aláírása 

··~ ··~··· ........ ·~···· ....... ·~· ... ··~··· ...... "". 
A pályázó köbányai tagcsoport klub, kör 

vezetöjének aláírása 

o o • • o • o • o 3 o ~ o o • a a • o o o o a • o o o o • o o • o o o • o o • o o • o • • a o o 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

... o ......... ~ .................... ~ .................. . 

A köbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszeríi aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélkOli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Kőbányai és Vasutas Törekvés M. K. Kulturális- Szabadidő 

Egyesület Székhelye: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

Adószáma: 19650641-2-42 

Képviselő neve: Vizi Tibor 
1\ ~(.j!~ /~. '? '• , ~ i \ '\ f ,: ~. ) ::_-.· "i(.. l, f ~ r-.. t 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1991.01.08 .. Száma: Pk.64367/199Ö L.' >i ' ··,;, ~.\,: '·~.~:\11'/~~;;-,~;ztu 
Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közb~~~~ tó,.<· ~-~ t]j--12JJ-.?-O-..f-~--/fl. 
Tel. szám, e-mail cím: 1/263-0299 !ori-kcíúltori:_~~.ht! , ::::, Í.J.i>i~ z 7. 

l. A kőbányai tagszervezet* : Elös:::"nt;: ..... db Elöadó: 
j ··1 :ell(; t<. lel -i , 1 

Neve: ................................................................ ,Címe: ............. L .............................................. f)űq)~"'--" 
Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Kőbányai és Vasutas Törekvés M. K. Kulturális - Szabadidő Egyesület 

Címe: ll O l Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Kőbányai Vasutas Nyugdíjas Klub 

Intézmény vezetőjének neve: Vizi Tibor 

Telefonszáma, e-mail címe: 06-30/670-7614 tori-ke@tori-ke.hu 

A pályázatért felelős neve: Nagymáté Kálmánné 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe:06-20/329-0862 tori-ke@I1tori-kc.hu 



3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ 

Címe:.l102 Budapest, Körösi Csoma sétány 6. 

Bankszámlaszáma:11710002-20088716 

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .................................................................................................. . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámla száma: ..................................................................................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szeevezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállatok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZó NEVE: Kőbányai Törekvés Nyugdíjas Klub 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Idősek Világnapja 

2016. október 19. (szerda) 

2015. évben megrendezett nagy sikerű 40 éves jubileumi találkozónk tapasztalati és a 

!elmerült igények alapján kiderült, hogy a következő években - ha a lehetőségek 

engedik - bővíteni szükséges a társas klubok részvételének számát, emiatt a 2016. évi 

pályázatunkat már ennek megfelelően állítottuk össze. 

Az Idősek Világnapja rendezvénnyel a Törekvés Kőbányai Nyugdíjas 

Klub sok éves hagyományt kíván folytatni. A rendezvényre az ország minden régiójából 

várjuk a Nyugdíjas Klubok képviselőit, küldötteit megbeszélésre, tapasztalatcserére és 

a Világnapi megemlékezésre. 

Kőbányáról és a vidéki társ vasutas nyugdíjas klubokból 65 klub tagjai közül hívunk 

meg nyugdíjas korú tagokat, vendégeket. 

A rendezvény célja változatlanul a barátságok elmélyítése és a társklubok 

szervezetének, működésének, programjaik megismerése, valamint a Budapest 

Kőbányai Törekvés Nyugdíjas Klub tevékenységének bemutatása. 

Az ünnepséget 100 főre tervezzük. 

Az ünnepi műsorra felkért fellépők irodalmi alkotásokat, ének-zenei műveket, néptánc 

és társastánc fellépéseket mutatnak be a meghívottaknak. 

A műsor után közös étkezés következik szakmai-baráti beszélgetéssel. 

Végül zenés-táncos könnyűzenei programmal tervezzük zámi az Idősek Világnapját. 

Kérjük a Tisztelt Döntéshozókat, hogy pályázatunkat az igényelt 300.000 forinttal 

támogassák. 

Budapest, 2016. április 19. 

l l 
· 

1 f ) ·P l J. ll , .. -· , .• n 
Nyugdíjas klubvezető t'Jr_:tq~D K l~ 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. október 19. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

Idősek világnapja 200.000.-Ft 
Műsor, Fellépők 

Idősek világnapja 160.000.-Ft 
Étkezés, zene, tánc 

Rendezvény tervezett összköltsége: 
Saját forrás: 

Igényelt támogatás összesen: 

saját forrás 

60.000.-Ft 

360.000.-Ft 
60.000.-Ft 

igényelt támogatás 

140.000.-Ft 

160.000.-Ft 

300.000.-Ft, azaz Háromszázezer forint 
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-----------------------------------------------------

Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április 19. 
······- ---------------------------1 

; \ '• \.\l ,< \':•will'' ·:<')H 1-:l..:\·1:>; 
\1 !· 

', · ,!•:•• !-.1 :, • l L:q·,ii It-l l 

1 
1 ..p r l f Hrva -A , u·c~J l~ rJv..P 

.. ·. :· . _.\1:'{),. ~:-: ~ :·· .•.•...•..•......•.•.•.•• 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

~'t ,'.' 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

.. L.-4:.±.?. .. L., ........... . 
A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
' ; ,;~-~~ .:;·~-~-~~-::.:~~~~~-~;;;j~~::~ -1 

: : ~ \ . l' :~ ·1 :' •• 
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PÁLYÁZATIADATLAP ~ 
' ,.,..,... , .... .".....wuoo-t 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Kontúr Közhasznú Egyesület 

Székhelye: Budapest, ll 06 Gyakorló u 17. 4/23 

Adószáma: 18288267-1-42 

Képviselő neve: Balog-Urbanovszky Zsuzsanna 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2011.06.03 

Száma: 0100/Pk.60251/2011 

·IH il•' ""• ' ;·qv;\Ho..; X. l<.l·.Hl Ll.·-, 
l K<i·•·· '-r·"··'·'' '''~~·~~.f\.1A'·•vzAT 

;, ! '·' ·,If· ri , iivatala 

Közhasznúsági fokozata: közhasznú, kiemelten közhasznú i r~lö::;;-;1 ~" db Előadó: l 
Tel. szám, e-mail cím:: 06/30-660-27-60, konturegyesulet@gmail.com :w~iiddet f~)d-i 
l. A kőbányai tagszervezet * 

í ___________ --·- .. . .... ·--·-------·---

Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ............................................................................................ . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: .......................................................... ,. ................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 



Neve: Budapest Bank Zrt. 

Címe: 1138 Budapest, Váci út 193. 

Bankszámlaszáma: l Ol 01391-24684300-01003007 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a L pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az L pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 

célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: 1gen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 

támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................... ·.·· ............................. . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A III. Hős utcai alkotótábort idén 2016 augusztus elején szeretnénk megrendezni .. 
Hős utcai közösségfejlesztésünkkel célunk, hogy a gyerekes családok közös érdekeire 
alapozva, többnyire a gyerekek szükségleteiből kiindulva, a helyi közösségi kapcsolatok 
revitalizálásával és fejlesztésével tegyük képessé a felnőtt korú lakosságot, illetve más 
segítő szervezetek bevonásával tegyük elérhetővé a szolgáltatásokat. Célunk, hogy az 
Egyesületünk programjai által aktivizált lakosság bízzon a segítő hálóban, képessé 
váljon megfogalmazni problémáit, képviselni tudja érdekeit, illetve az egyesület 
segítségével képessé váljon saját életminőségének javítása érdekében aktívan 
cselekedni. Cél a lakók közösséggé kovácsolása, a közösség cselekvésre való képessé 
tétele, a lakók (gyerekek és felnőttek egyaránt) társadalmi kirekesztésének és 
hátrányainak csökkentése. A már hagyományosnak mondható" Hős utcai 
Alkotótábort" együttműködve szerveznénk meg a közeli Pongrác Közösségi Házzal, a 
Törökőri Református Egyházközséggel, a Radar Ifjúsági Klubbal, illetve a Bárka 
Család és Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkásaival. Az alkotótábor 
megvalósításába bevonjuk a nálunk iskolai közösségi szolgálatot töltő diákokat is, 
egyetemi hallgatókat, akik nálunk töltötték le kötelező szakmai gyakorlatukat, illetve 
Hős utcai önkénteseinket és a gyerekeket A program lebonyolításában résztvevő 

segítők étkezést is szeretnénk biztosítani a rendezvény 3 napja alatt. A program 
zökkenő mentes kivitelezése céljából összesen 3 nagyobb szervezési találkozót 
tervezünk a Pongrác Közösségi Házba a rendezvény lebonyolítása előtt. Tekintettel a 
helyszín egyem adottságaira, az önkénteseknek, valamit iskolai közösségi 
szolgálatosoknak egy egész napos felkészítő t (érzékenyítő tréning) tartanánk ugyan 
csak a Pongrác Közösségi Házban. 
Az alkotótábor 1-1 nap programját tematikusan építenénk fel. 
Egyrészt a nap során a nagyobbak számára kölönböző sportrendezvényeket 
bonyolítanánk le, A kisebbeknek minden napra kölönböző tartalmas kézművesedést és 
ügyességi játékokat szerveznénk. 
Szeretnék a 3 nap ideje alatt a részt vevő gyerekeknek, fiataloknak is megfelelő 

minőségű és mennyiségű élelmet biztosítani. Minden nap végén a programot 
megvalósítóknak egy szakmai lezáró, értékelő beszélgetést és egy másnapot elkészítő 
megbeszélést tartanánk, ahol összegezve a napi tapasztalatokat felkészülnénk a 
következő napra. A programjaink kommunikációjára kiemeit figyelmet fordítunk. 
Egyrészt a facebook-on folyamatosan hírt adunk eseményeinkről, másrészt 
hagyományainkhoz híven szeretnénk több helyi sajtót is elhívni a rendezvényre. 
(Centrum Tv, Kőbányai Hírek, ATV stb) 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016.07.10-2016.09.30. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

Nyomdai költség l 0.000 
(plakátok, szórólapok 
kihelyezése) 
Étkezés a program 35.000 
idején 
(a program során 
ásványvíz és 
gyümölcs biztosítása 
a résztvevőknek) 
Vendéglátás 25.000 
Az önkéntesek, 
egyetemi hallgatók 
ellátása, akik a 3 nap 
folyamán 
segédkeznek a 
lebonyolításban 

Szállítás díja 20.000 
(benzin) 
bevásárlás, eszközök 
helyszínre szállítása 

Egészségügyi 15.000 
felszerelés, illetve 
tisztasági felszerelés 
biztosítása a tábor 
ideje alatt 

Kézműves 

termékek, papír-
írószer és 
sportfelszerelések 
vásárlása vásárlása 
(tomazsák, 
bögre,festékek, 
filcek,gyöngyök, 
papír írószer) 

100.000 

saját forrás igényelt támogatás 

10.000 

35.000 

25.000 

20.000 

15.000 

100.000 
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Szolgáltatási díj 50.000 50.000 
(előadói díj) 

Összesen 255.000 Ft 35.000 Ft 220.000 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 220.000 Ft 

Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe x 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016.április 23. 

,~~ ~~ ~ ;~r ?____-, 
A -~á1;á~·Ó -~;;~;~i ·;~é~ l ;ü. ~i~ii ;~~~~~et 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
2016 APR 27. 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ................................................................................ . 
Székhelye: ........................................ Adószáma: ............................................ . 
Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...................... Száma: ............................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ................................................................................... . 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 

Intézmény vezetőjének neve: JoósTamás ügyvezető 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org 260-9959 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: szigeti.monika@korosi.org, 260-9959 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A szálniavezető pénzintézet adatai: 

Neve : OTP BANK NYRT 

Címe: 1051. Budapest, Nádor u. 16. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

i B lJ n \ ~·' '; l ;:·n \:·x(~·~); ·x·:.··;.~·!.~.ii ;·;;~:' 
l KOH \. 1• \l 0'1~()'.: .1 .\ '·.,·y·/':td' 
' ' ~ l l ·, ~ :: r : l .. ) ., r , , ~ . • 

Megnevezése: .................................................................................................. . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 



Bankszámla száma: ..................................................................................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - !!!:.!!!. 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

8. 

P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub minden hónap második szerdáján találkozik a 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. Célunk a hosszú évekig Kőbányán 
tanító kollégák részére a szabadidő hasznos eitöltésének és az egészség megőrzésének a 
biztosítása. Létszámunk 50-60 főtől l 00 főig terjed. 

Pályázatunk egy konkrét programhoz kötődik. Szeptember végén szeretnénk külön busszal 
Pannonhalmára és Majkpusztára látogatni. Tagságunk idős, kisnyugdíj as. Az év folyamán 
többször teszünk kisebb utakat vonattal, HÉV -vel. Ezek a helyszinek csak átszállással 
megközelíthetőek, ezért van szükség a külön buszra. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. január !.-december 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 
Buszbérlés 152.400 - 152.400 
Múzeumi 94.500 45.000 49.500 

belépő_ie!Yek 

Etkezés 90.000 90.000 -
Összesen: 336.900 135.000 201.900 
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Igényelt támogatás összesen~ 201.900 Ft. 

Csatolt mellékletek t gen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április 12. 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 

aláírása ~~ bélyeu:~i\~11 Kulldritls t~onproitt m 
KorőSI Csom!SállliGI · 1· t· 1 1 1 

, ~k e 05 Budapest, Szent Lasz o er -

l Sz · ~6 6024-000000QI\ OT 17 
::: -....:; '\:::.::, . Ado . 610-2-42 

'· ~ ............................... {~.:8i.Q<1.1. 4'L ..... 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 2016 APR 27. 
A civil szcrvezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ................................................................................ . 
Székhelye: ........................................ Adószáma: ............................................ . 
Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...................... Száma: ............................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ................................................................................... . 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Harmat Nyugdíjas Klub 

Intézmény vezetőjének neve: JoósTamás ügyvezető 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tarnas@korosi.org , 260-9959 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: szigeti.monika@korosi.org, 260-9959 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adata~{,~,\~'' ,, , ; , , ;,. :\-i{ f-i~ \:-~-,K-,.:i-::; :ú:-1 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve : OTP BANK NYRT 

Címe: l 051. Budapest, Nádor u. 16. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

7. '· ··.; ·, •. 1 ···.:·h. 1 • • • '..1! }. ·<":r .. \ T 
, f ~ 

~ /233(3/20{6'/lL 
'U APR 1 ':' 

'~·•;ridó: 

J d?~~ 

Megnevezése: .................................................................................................. . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 



Bankszámla száma: ..................................................................................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - .!!!:.!!! 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

2 



P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Harmat Nyugdíjas Klub 

III. A TERVEZETT PROGRAM RESZLETES LEJRASA (legfeljebb l oldal) 

A Harmat Nyugdíjas Klub tagjainak létszáma: 82 fó. Rendszeresen, havonta szervezünk 
kirándulásokat, amellyel fó célunk a szabad levegőn való kikapcsolódás, tájak, természeti-, 
és történeti helyek megismerése. 

Pályázati programunk célja, honismeretünk gazdagítása, nemzeti önazonossági tudat 
erősítése, Észak- Nyugat Magyarország történeti és kulturális színhelyeinek megtekintése, 
maradandó élmények szervezése. 

Autóbusszal tervezett útvonalunk: Fertőd- Nagycenk- Sopron- Fertőrákos. 

Fertőd: Eszterházy kastély "magyar Versailles" a "fényesnek" is nevezett barokk kor 
pompájával ékesített kastélyt Eszterházy Miklós herceg császári tábornok építette. Állandó 
színház és opera együttes előadásokat rendeztek, melynek legnagyobb zeneszerzője Haydn 
volt. Ugyancsak megnéznék a nagyarányú 125 szobás épületcsoportokból a hercegi 
lakosztályokat dísz-, zene-, kínai terem és a Haydn Emlékmúzeum gyűjteményt, majd 
díszudvart, szökőkutakat. 

Kismarton- Eisenstadt: Eszterházy Miklós halála után az álom kastélyt utódai Kismartanba 
helyezték át, a műemlék sokat szenvedett a II. világháborúban, de restaurálással teljesen 
helyreállították, várják a kedves látogatókat. 

Nagycenk: XVIII. századi épület a Széchenyi család "a Legnagyobb Magyar" lakóhelye, 
kastélya volt. Megtekintjük a Széchenyi emlékmúzeumot, mely hazánk egyik legszebb 
emlékmúzeuma és a Nagy Magyar munkásságát bemutatja. 

Sopron: tervezett látnivalónk a városfalakkal övezett Belváros, V árosrészek, Lővérek, 
várostorony, Szentháromságszobor, majd egy étteremben fehér asztalnál értékeljük a 
látottakat. 

Fertőrákos: Lajta mészkőből (sopronkőhidai elítéltek által) felépített domb, országos hírű 
kőbányája, amelyben l 0-12 m magas egyiptomi sziklatemplomokra emlékeztető hangulatú 
termeket alakítottak ki, barlangszínpadjai országos hírűek. 

Remélem, hogy egy ilyen tartalmas nap után, fáradtan, de élményekkel gazdagon és 
boldogan térünk haza. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. június-szeptember. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
me nevezése 

Utiköltség 150.000 150.000 
(autóbuszbérlés) 

Belépő jegyek: 60.000 20.000 40.000 
Fertőrl 1.500.-/ fő 
Nagycenk: 600.-/ fő 24.000 12.000 12.000 
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Ebéd: 40.000 40.000 -

Összesen: 274.000 72.000 202.000 

Igényelt támogatás összesen: 202.000 Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április 18. 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

ho11::> il_r~ ~j.~ r 
···~~..!-.J'-..,··············-~·~···················· 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 
_ ~őrösi Csoma Sándor KöbánYBI Kultur&lls Nonprolll KFT 

;';J .~ékhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-16 

e::. _ '0 '?S--. • .___ ( OTP 11784009·2060~0j(óo 
•.•••••••••••••••• :::-. •••••••• M4slá.r'l: ]~~o)~~ 

A kőbányai háttérintézményq·\9~~~~~j~nek 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Székhelye .. Adószáma: ................................... . 

Képviselö neve: .......................... .. . ......................... ' ...................... . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ........................ . .. ... Száma: ................................ . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ....... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ' ....................................................... . 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ ,Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ....................................................................................................... .. 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Kft. 

Címe: ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Tagcsopoti, klub, kör megnevezése: Koccintós Néptánccsopoti 

Intézmény vezetőjének neve: Joós Tamás ügyvezető igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959; korosi@korosi.org 

A pályázatért felelős neve: Stw·cz Anna 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 06-70-3273925, sturczy@gmail.com 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: OTP Bank Nytt. 

Címe: ll 02 Budapest, Körösi Csoma sétány 6. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 ! n\ ~. ;, ~ • · ' : '. \ \ L~ ';\ ~~ :··~ . ;:. t.;,~~ l i L ~>1' . 
! '· ' , · • • ' ' ' ' ··; '·• h.~''·' \; ,.; ·'.'>':'AT 

ic . .:·, '· · l(( 23 '11S /V if/ ll .. ,, 



4. A pálvázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése .. . 

Címe: ......................................................................................................................................... . 

Bankszámla száma: .................... . ················ ···································································· 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsopmt vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az J. pontot nem kell kitölteni. 

JI. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkonnányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más fonásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztattozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 20 !6-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja:. . ............................................................... . 

A támogatás összege: ......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok ana, hogy a pályázattal elnyett támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLY ÁZÓ NEVE: Koccintós Néptánccsoport 

Ill. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
Programunk címe: VI. f(occintás Fes'lJivál, iddpont: 2016. l O. 22. 
a Koccintós és a Csévharaszt Néptánccsoportok kulturá/is csereprogramja 
A Koccintós néptánccsoport 2004. október 5-én alakult, a TÉBLÁB AMI Kőbányai tagozatának 
szülöi csoportjaként Az elmúlt l l év során, a kezdeti lelkes kis csapatból igazi baráti közösséggé 
kovácsolócitunk (26 tagot számlálunk), amelyben a civil életben különböző területeken dolgozó 
tagokat a magyar tánc és kultúra szeretete köti össze. A hétfő esti rendszeres próbák mellett, évnyitó 
és évadzáró családi rendezvényekkel, közös utazásokkal és ÜJmepekkel, edzőtáborokkal szerzünk 
újabb élményeket, sokszor a gyermekeinkkel együtt. Rendszeresen fellépünk Szenior Néptánc 
Fesztiválokon, kőbányai és pestszentlőrinci iskolai és önkormányzati rendezvényeken, törzsvendégek 
vagyunk a nemzetközi TÉBLÁB Fesztiválon. Régi, baráti kapcsolatban állunk Alap, Báta, Csemő, 
Gyál, Isaszeg, Litér, Szalkszentmárton és Vecsés felnőtt néptánccsoportjaivaL 
20 ll. 09. 12-én rendeztük meg az /. f(occintás Fes:Jivált, amelyen a To Lymni görög tánccsoport 
volt a díszvendégünk, mellettük vidéki és budapesti felnőtt és gyermek tánccsoportok müsorait 
láthatta a közönség. 
2012. októberében a 1/. f(occintós Fesztiválon a felvidéki magyar táncokat mutatták be a meghívott 
csoportok nagy sikerrel, a megrendezéshez és a répáshutai Velká Bukovinka Néptánc csoport 
meghívásához és vendégü! látásához óriási segítséget jelentett az X. kerület Kőbányai 

Önkormányzatnál elnyert pályázati támogatás! 
A III. /(occintós Fesztivál megrendezésére 2013. ll. 26-án novemberében került sor, ahol 
csoportunk már összeszokott közösségként állította össze a programot, osztotta ki a feladatokat, 
hiszen minden tagunk részt vállalt a rendezvényen, amely majd' 250 fő fellépését és vendégiiilátását 
biztosította. Díszvendégünk a Körösfői Néptánc Fesztiválon megismert kalotaszentkirályi Felszeg 
Gyöngye néptánc csoport volt, akik nagysikerű müsort adtak, majd a gála után megrendezett 
táncházban is aktív közremüködőként vettek részt. A müsor előtt megmutattuk a csoportnak 
Kőbányai nevezetességeit, müemlékeit és ők is megismertettek minket a kalotaszegi kultúrával és az 
erdélyi magyarok hagyományaivaL 
2014-ben a /V. Koccint ás Fesztiválon ünnepeltük együttesünk l O. születésnapját, ebből az 
alkalomból meghívtuk mindazokat, akikkel évek óta őrizzük a jó kapcsolatot: kölcsönösen részt 
veszünk és fellépünk egymás rendezvényein, ünnepein. Díszvendégünk a litéri Szárazág 
Néptáncegyüttes volt, akiknek örömmel adtunk alkalmat a kőbányai bemutatkozásra, miután nyáron a 
Koccintós sikenel szerepelt a litéri Szenior Néptánc Gálán. A gála utáni táncházban kb. 500 fő vett 
részt és tanulta lelkesen a moldvai táncokat 
Az V. /(occintós Fesztivál a Nenr:etiségck Fesztiválja volt, amelyre olyan, Budapesten müködő 
tánccsoportokat hívtunk meg, amelyek más nemzetek táncait adják elő: a Martenica (bolgár), KUD 
Tabán (szerb), Opanke, Helidonaki Görög Hagyományőrző Táncegyüttes, Polonéz Lengyel 
Néptáncegyüttes fogadta el a meghívásunkat A zenét a Babra és Kóborzengő zenekarok 
szolgáltatták, a gálaest utáni magyar és szerb tánctanításon és a táncházban a Kőbányán müködő 
nemzetiségek képviselői is örömmel részt vettek. 
A 2016-ra tervezett VI. Koccintós Fesztivál a "Hegyek-vizek tánca" elnevezést kapta, időpontja 
2016. 10. 22. A régi csoportok mellé a Gyáli Fesztiválon megismert Csévharaszt Néptánccsoportot 
szeretnénk meghívni díszvendégként Megismertetnénk velük kerületünk legszebb épületeit, a 
délelőtti programban szerepel: Kőbánya nevezetességeinek bemutatása, a Szent László templom, a 
Csősztorony, a Conti-kápolna megtekintése és a Kőbányai Helytörténeti Gyüjtemény meglátogatása. 
A csoport látogatását a VI. Koccintós Fesztivál egész estés gálaestjével és utána egy közös, 
hagyományőrzö táncházzal szeretnénk zárni, amelyen a csoportok vezetőinek tánctanítására és 
meghívott vendégeink közremüködésére is számítunk. 
Lelkesen készülünk a vendéglátásra, de - mivel bérből és fizetésből élő, többgyermekes szülők 
vagyunk- nem tudjuk a teljes összeget önerőből előteremteni, ezért idén is kérjük a tisztelt Pályázati 
Bizottság támogatását, hogy az általunk elképzelt program megvalósulhasson és egy hosszú távú 
kulturális kapcsolatot alakíthassunk ki a meghívott tánccsoportokkal - így a kőbányai lakosok idén is 
egy színvonalas, kulturált programot láthatnak majd a Kőrösiben. 
A Koccintós Fesztiválok sikereiről a Kőbányai kábeltévé és a l Okerkult magazin is rendszeresen beszámolnak. 
valamint a meghívott csoportok visszajelzései alapján is szeretnénk folytatni ezt a szép a hagyományt! 
A Koccintós néptánc csoport vezetőjének neve és clérhetősége: Sturcz Anna; tel: 06-70-03273925, 
<.tmc?:"(a ~~nnd C'0m, a Facebook Koccintós Néptánccsoport oldalán többet is olvashatnak rólunk! 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. l 0-11. hó 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség Ft saját forrás Ft igényelt támogatás 
megnevezése Ft 

Szállásköltség 210.000,- 50.000,- 160.000,-
(csévharaszti 
csoport) 
Étkezés (közös ebéd 150.000,- 150.000,- O,-
meghívott csopottok) 
Utazási költség 40.000,- 40.000,- o-, 
támogatás 
(csévharaszti cs~ortl 
Terem bérleti díja 195.000,- 195.000,- 0,-Ft 
(Kőrösi nagyterem) 
Kóborzengő Zenekar 200.000,- 100.000,- 100.000,-
(próba, gála és 
táncház) 
Tánctanítás (táncház) 60.000,- 20.000,-Ft 40.000,-
Hangtechnika 40.000,- 40.000,-Ft O,-
(gálaest) 

Igényelt támogatás összesen: 300.000,-Ft 

Csatolt mellékletek t gen nem 

A nyilvántattást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántmtásban lévő x 

adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántattást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántmtásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttétTel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
müködésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál tötténő letétbe x 
helyezéséről szóló igazolás 
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Budapest, 2016. 04. 18. 

A pályázó kőbányai tagcsop01i vezetőjének 
aláírása 

l l if 
. -1 U 1 c~: ( \ 1 •. '·'-l-L..--
......... :.' .. :: ......... . 

A pályázó kőbányai tagcsop01i, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

. ........................................... ········ 
A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

................................................ 

Országos, regionális egyesület cégszerű 

aláírása é~r~lamiü~Á6ilányal Kunuralis Nonproflt KFT 
. Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

( . ~--._qp 11784009-20606024-00000000 
V -~ ,, c.'··- _ / .Adószám 15307610-2-42 

................................ [.'~ 0~·0.9-20749~ .... 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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J.(). \-t~ M.. t:l.-6~~ 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervet~t~-l2ht6tévftáttrpgatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ................................................................................ . 
Székhelye: ........................................ Adószáma: ............................................ . 
Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...................... Száma: ............................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: .................................................................................. .. 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Kőbánya Férfikar 

Intézmény vezetőjének neve: Joós Tamás ügyvezető 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org 260-9959 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: szigeti.monika~tosl:6rg,~l6~99_-S~r~ _"-- fo'J_·,,i i-f.:-~ 
'F'u~hiH>{.!',V.~I .(1·-.,;~dH!\l:'·li'·•\ ·'A.T 
! l'·r, · "11, '.!' i" f f: J ·"·~t! ;\l ::t 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: Ih:.-' ''"5 
• It (2 2:> -{3 2 j 2o!(;/ ft: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve : OTP BANK NYRT 

Címe: l 051. Budapest, Nádor u. 16. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

.db 
' !X·:' i i{ l\ ln t 

Elöadó: 

~~( d~'---1 

Megnevezése: .................................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................................................... .. 



Bankszámla száma: ..................................................................................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - !ll:!!! 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbánya Férfikar 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfel"ebb l oldal) 
A kórus 1904-ben alakult, 1980. évtől a Pataky Művelődési Központ, majd 2011. évtől a 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, majd 2015. szeptemberétől a Körösi 

Nonprofit Kft. amatőr művészeti csoportjaként működik a Kőbánya Férfikar Scolája. A Sco1a 

2003. évtől Pannonhalmán nyolc alkalommal, 2012-től Győrben minden évben június 

végétől július első hetéig, 5 napos zenei, gregorián továbbképzésen vett részt. Ebben az 

évben a kórus gregorián tanfolyamára tizenharmadik alkalommal kerül sor, a győri Czuczor 

Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium (9022 Győr, Széchenyi tér 8.sz.) területén. 

A zenei továbbképzés előadója tizenhannadik éve dr. Áment Lukács osb. regens chori, a 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Gyakorlati Teológia Tanszékének liturgikus 

ének professzora. A tanfolyam tananyaga két részből tevődik össze: az elméleti rész a 

gregorián énekek zeneelméletét és zenetörténetét ismerteti meg a hallgatókkal, a gyakorlati 

foglalkozások alatt a kórus tagjai a gregorián éneklés különböző formáit sajátithatják el. A 

tanfolyam írásos anyaga a dr. Áment Lukács tanár úr által a Sapientia Szerzetesi 
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Hittudományi Főiskola hallgatói számára készített, "Szigeti Kilián: Jubilate, A gregorián 

ének kézikönyve 1948. Formatan. Átdolgozta: dr. Áment Lukács OSB. 2008." főiskolai 

jegyzetének kivonatolt részeiből áll. 

A foglalkozások naponta délelőtt 9-órától 12-óráig, délután 15-órától 17 óráig tartanak, a 

délutáni tanórákat a már ismert zenei anyag felelevenítése valamint hangképzés és próba 

követi, mely 17 órától 18 óráig tart. 

A tanfolyam harmadik napján a Kőbánya Férfikar a tanfolyamvezető által meghatározott 

győri katolikus templomban gregorián istentiszteleti szolgálatot és a szentmise után rövid 

koncertet ad, amelynek műsorán az újonnan tanult művek is szerepelnek, továbbá esténként 

résztvevőként közreműködik a bencés közösség napi imarendjéhez tartozó "Vesperás" 

istentisztel etén. 

A győri zenei továbbképzés a kórus 2016. évi munkatervében szerepel. 

A gregorián tanfolyam évről-évre jelentősen gazdagítja a Kőbánya Férfikar tagjainak, 

valamint karnagyának elméleti és gyakorlati ismereteit az egyházzene szakterületén. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. június 27.- 2016. július l. 

IV. KÖLTS ÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 
Terembérlet 234.840 - 234.840 

a kurzus idejére 
Összesen: 234.840 - 234.840 

Igényelt támogatás összesen: 234.840 Ft. 
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Csatolt mellékletek t gen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április 21. 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

' ( . · . .. --L.~~\.L.·:::~-.~ .. ~ .... :~ .. ~.·:· .. :.~ .. ;· .. ;·:.~ .... ~;:~'=:}~ ... 
A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírás~-~·~ hélrái~iKullurállsllonprotitKH 

~or~~~~~~~: 1105 Budapest, Szentlászló tér H 4 
/• c-·--- ... •1Tp 11784009-20606024-00000000 

L' .. :. ( · ) ~dószám: 25307610·. \ (. ............. '" ~l 
. ............................•. ·~, -.r~~ ...... :~~-.:.rrr~:J:.. . :~ 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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.2_,1\ .Hs~:~U;::.r- ~ ~~~S~·9:::.-
, , IKTATA. ~fl A ÁT\/FVF 

PALYAZATIADATLAP·.· ' - . 

A .. l k 2016 . . . 7n1R APR Z. T ctvl szervezete . ev1 tamogaü\~áfa 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ................................................................................ . 
Székhelye: ........................................ Adószáma: ............................................ . 
Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...................... Száma: ............................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ................................................................................... . 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: KŐCSONT Kőbányai Csontritkulásos és 

Mozgásszervi Betegek Klubja 

Intézmény vezetőjének neve: JoósTamás ügyvezető 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org 260-9959 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika, Selmeczi Kovács Irén 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: szigeti.monika@korosi.org, 260-9959, 

06/70/3198222, skiren36@gmail.com 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve : OTP BANK NYRT 

Címe: 1051. Budapest, Nádor u. 16. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

.1 --i,ul>-'~·~~-:~~ ~·; <~:V.\i-~~;-.; ,_ ~;,; : •.. 
KOh,\•'"''\1 ')-:'ih.O~'-' " .. ,.,t •.l 

~ l'P , ... ~ •11' ·,• r~\-~~~~-! ·~ ... :~.~-~~ ... ---~-~-----·· 

~~~tós:~~~~--~; -}__-3-.Y faj 20J,/!t.. 
l 
l _____ _ 
i Elósr~!l• 
í 
l 
L 

7(] 1 f~ .ÁPR l;: 

,_;t) 

•ndiÉ \<.l~; l 

Megnevezése: ................................................................................................. .. 



Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámla száma: ..................................................................................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - .!!!!!! 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

PÁLYÁZÓ NEVE: KÖCSONT 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (l~feljebb l oldal) 
KOCSONT KLUB 2016. EVI PROGRAMJA, AMELY AZ AKTIV és KOZÖSSEGI 

ÉLETMÓDRA NEVELÉST ÉS A BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS 
ISMERETTERJESZTÉS T, és MEGELÖZÉST CÉLOZZA. 

2006. szeptember 7 .-én kőbányai lakosok kezdeményezésére az Osteoporosis Betegek Magyarországi 
Egyesülete (OBME) és a KÖSZI segítségével megalakult a Kőbányai Csontritkulásos és 
Mozgásszervi Betegek Klubja, rövid nevén KÖCSONT. Célkitűzésünk emelni a kőbányai idős 
lakosok egészségi kultúráját, egymás iránti toleranciáját és helyet, formát biztosítani a közösségi, az 
aktív időskori élethez. Felvilágosító munkát végezzünk a mozgásszervi betegségek, és az elesés 
megelőzésének érdekében mind az idősek, mind az ifjúság között Rendszeres klubéletünk keretében 
minden hónap második csütörtökjén 15-17 óra között a "KÖSZI" -ben egészségre vonatkozó és 
kulturális ismeretterjesztő előadásra kerül sor. A betegség megelőzését leghatékonyabban 
gyermekkorban lehet elkezdeni, ezért 2008 óta minden évben más-más kőbányai iskolával közös 
programot szervezünk, a gyermekek egészséges életre nevelésének érdekében. Ezzel a programmal 
szeretnénk azt is elérni, hogy a két korosztály között nagyobb megértés, egymás iránti türelem, 
elfogadás alakuljon ki. 
Program: 
I.Kulturális ismeretterjesztés keretében 2 napos erdélyi kirándulást tervezünk. Klubtagjaink 
betegségük és koruk miatt nehezen utaznak tömegközlekedési eszközökkel, ezért életminőségük 
csökkent. Ezt kívánjukjavítani azzal, hogy autóbusz bérlésével elvisszük olyan helyekre, ahová még 
tömegközlekedéssel sem jutnának el. Meglátogatunk Ady, és Petőfi emlékhelyeket, Érdmindszent" 
Csúcsa, Koltó, Nagyvárad, és történelmi esemény helyet, Majtényi síkság, Szatmámémeti, és egy 
erdélyi nyugdíjas klubot Nagykárolyban. 
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Költségek: 
Autóbusz bérlés 
Szállás 
Múzeumi belépők 
Összesen: 

Ft 
280 OOO 
170 OOO 
158000 
608 OOO 

2. A klub az idén lesz tíz éves. Az évforduló megünneplését októberre a csontritkulás világnapjához 
kötötten tervezzük megünnepelni, és ennek keretében kívánjuk megrendezni "Amit Jancsi megtanul, 
János nem felejti" gyermek programunkat is. Egy kőbányai iskola előadja az általunk írt "Csontépítés 
gyermekkortól nagymamákig" színdarabunkat, utána közös torna, vetélkedő, és egészséges étellel 
megvendégelés, ajándékozás következik. A nap programját nyitott csontsűrűség mérés, látás, 
hallás vizsgálat, orvosi előadás felnőttek részére egészíti ki. 
Költségek: Ft 
Gyerekek megvendégetése 
és jutalmazása 
Díjak a közremüködőknek 
Szállítási költség (taxi) 
Összesen: 

3. Működési 

50 OOO 
25 OOO 

6 OOO 
81 OOO 

A klubnapok, rendezvények lebonyolítása során felhasznált anyagok. Jelenléti ívek, tájékoztató 
anyagok, nyomtatásához szükséges papír és nyomtató festék, egyéb irodaszerek. A klubvezető 
kapcsolattartásra használt telefonjának díja. 
Költségek: Ft 
Telefon(2500/hó) 25 OOO 
Nyomtatáshoz festék kazetta l O OOO 
Másolópapír 5 OOO 
Összesen: 40.000 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. január l. december 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Autóbuszbérlés 280.000 50.000 230.000 

Szállás 170.000 150.000 20.000 

Múzeumi belépők 158.000 158.000 o 

Megvendégel és, 50.000 35.000 15.000 
jutalmazás 
Közreműködési díj 25.000 10.000 15.000 

Szállítási klts. taxi 600 0 o 6000 

Telefon 25000 10.000 15000 
Nyomtatáshoz festék 10000 o 10000 
Másolópapír 500 0 o 5000 
Összesen: 729.000 413.000 316.000 

Igényelt támogatás összesen: 316.000 Ft 
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Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április 19. 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

( ) ·, l. /l c 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofil KFT 

~zékhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14 

l / li l . / ( '(~ . . 

,_." li_.. , ·.~ ·. ·· r-:·} ~ . ~~-.·".c·~ ... , -e-.,- .... ::r .. t::{.~--· ...... J.~. -t 
A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

() ~. 11784.009-20606024-00000000 

~ ~ é_ Adó;~á~'42 

t 1 A kŐb~~~i- bá~é~i~~é-~~é~~- ~~~~~öjé~~k 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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-2;Z.. ~Ei~~- NJ;;.-~~-
PALYAZATIADATLAP 

IKTATÁSRA ÁTVÉVE: 
A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

2016 APR 2~7. 

I. APÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ................................................................................ . 
Székhelye: ........................................ Adószáma: ............................................ . 
Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...................... Száma: ............................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: .................................................................................. .. 

1. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Kőbánya Fotóklub 

Intézmény vezetőjének neve: Joós Tamás ügyvezető 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org , 260-9959 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: szigeti.monika@korosi.org, 260-9959 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve : OTP BANK NYRT 

Címe: 1051. Budapest, Nádor u. 16. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

BUD~PEST FŐVÁROS X. KERULE'l 
KŐBANYAJ ÖNKORMÁNYZAT 

Polgármcsteri ll i vatalat 

lktatószám:.k.{1.3.9. ~-'2/Jl).J.Q./tf.'~ 
2016 APR Z 7. 

Elöszám: ................ db 
melléklet 

Megnevezése: ............. ·.· ................................................................................... . 



Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámla száma: .................................................................................................................... .. 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - rum! 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbánya Fotóklub 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Körösi Kulturális Központ több mint ötven éve ad otthont a Kőbányai Fotóklubnak 

Ez idő alatt generációk nőttek fel és lettek örök szerelmesei a fotózásnak, a fotóművészetnek 

Különböző korú és foglalkozású emberek sokasága ismerkedett meg a fényképezés 

technikájával, a vizuális kultúrával. 

A Klubban ma is tevékeny alkotómunka folyik. A fotóklub tagjai közül sokan váltak ismertté 

országos és nemzetközi kiállításon és nyertek díjakat különféle pályázatokon. 

Tagságukban három alkotó kapott fotóművész kitüntető címet. Két alkotójuknak a több éves 

eredményes fotográfusi tevékenységéért, a FIAP (Federation Intemationall Art 

Photographique) a Nemzetközi Fotómüvészeti címet adományozta. 
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2008-ban elnyerték a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének 

vándorserlegét, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pedig díjával tüntette ki. 2008-ban és 

2009-ben a Kőbányai Fotóklub tagjai kapták Az év fotográfusa kitüntető címet. 

A Fotóklub tagja a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének 

(MAFOSZ), melynek rendezvényein, kiállításain rendszeresen részt vesz. Az eredményes 

munka elismeréseként, a klub Nívó díjat, Miniszteri dicséretet, Kiváló együttes címet kapott. 

Klubfoglalkozásaik, személyes találkozásaik, képeik bemutatása és egymás nézőpontjának 

megismerése inspirálja a klub tagjait a további munkára, ezért pályázik a klub most további 

egyéni és csoportos kiálUtásuk megvalósításának támogatására. A klub már hagyományosnak 

mondható éves kiállítása 2016. októberében lesz, melynek a Körösi Körgaléria ad majd 

otthont. 

A klub 2015-ben harmadszor és véglegesen elnyerte a MAFOSZ V ándorserlegét, me ly a 

legjobb fotóklubnak jár! 

A pályázattal a kiállítás megvalósításának, anyagköltségének a támogatására pályázunk. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. október-december. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 
paszpartura, 110.000 - 110.000 

keretezésre, keretre 
Összesen: 110.000 - 110.000 

Igényelt támogatás összesen: 110.000 Ft. 
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Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április 19. 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

.- /" 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

i(ő!ösi Csoma Sándor Köbttlyal Kullu~lll 

(_ /~- /? 
·····~········f-... . . .... /. ........ . 

A pályázó kőbán ~tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

.............. ~~ .~; .. ?.~h.~~~11~ \ 
A kőbányai háttérintézmény ve:Íet~fé"i~bt: . 

cégszerű aláírása és bélyegzője 

KörOsl csoma Sándor Köbányai Kullur~ls ~proli\ KfT 
Székhe~: llOS Budapest, Szent Laszia ter 7-14. 

OTP 11784009-20606024·00000000 
Adószám: 25307610-2-42 

c~.: ol-09·207493 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ................................................................................ . 
Székhelye: ........................................ Adószáma: ............................................ . 
Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...................... Száma: ............................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ................................................................................... . 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

Intézmény vezetőjének neve: JoósTamás ügyvezető 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org 260-9959 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika, Katona Lászlóné 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 70/230-7267, katonalaszlone@vipmail.hu, 

szigeti.monika@korosi.org, 260-9959 
-- .. ···-···· . -·------~ 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi a~t!f!i:\·;~~.·-~; i.· '·. ;;-~:.\i"fi}:~ 'i. ,.._E_~< 1 ·r._E'l 
. l((J·li \ s. v •. • <~'i K(ll--. .\~ •, '., :• l'.·\ l 

A ' l t" ' • ' d • 1 ~-, ·~;,,, •!,_.r·, fit' _,I.J,,! szam aveze o penzmtezet a atm: ... :. __ -···------ -- --···- ---· 
-~::j~~~~;,-... i( !2~ 3 A i1 /20{~/0.· ... Neve : OTP BANK NYRT 

Címe: 1051. Budapest, Nádor u. 16. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 
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4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatat: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .................................................................................................. . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 



Bankszámla száma: ..................................................................................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - ,!!!:!!! 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

8. 
P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (le feljebb l oldal) 

Tisztelt Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály! 

A Kőbányai Nyugdíjasok Klubja a nyár folyamán Százhalombattára, ill. Érdre tervezi egy 
napos kirándulását. A kulturális központtól 50 fővel autóbusszal indulunk Százhalombattára 
ami 4000 éve lakott terület. Megtekintjük a Matrica Múzeumot, a Régészeti Parkot, a 
Makovecz templomot, a strandon pedig felfrissülni szeretnénk majd. Délután a hazavezető 
úton, Érden megállunk és az ország egyetlen földrajzi múzeumának a Magyar utazók, 
földrajzi felfedezők c. kiállítását tekintjük meg, ahol Körösi Csoma Sándor Antal Károly 
által alkotott első szobrát is megnézzük majd. 

A kora esti órákban érkezünk vissza a művelődési házhoz. 

Köszönjük támogatásukat. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. július- augusztus. 
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IV. KÖLTS ÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Autóbuszbérlés 80.000 - 80.000 
Ebéd 50.000 50.000 -

Múzeumi és fürdő 40.000 - 40.000 
belépőjegyek 

Összesen: 170.000 50.000 120.000 

Igényelt támogatás összesen: 120.000 Ft. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április 12. 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

....... . 1~ .. . ··: .. · ... :~~.-:• ... .". :. ~ ..... : . .,:'!. -'~ ....%-.1 ~ .......... . 
A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

1 őrösi Csoma sandor Köbányal KuHurálls Nonprolll KFT 
( , "'ókhely: 1105 Budapest, Szent László tér7-1 4 . 

. ........ . ~?;9.~~~P.~~~~oo 
A kőbányai háttérintézmény v~z~i~j~lié\. 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
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w~~- A-a:-~~ 
'Z.Lt · IKTATÁSRA ÁTVÉVE' 

PÁLYÁZATIADATLAP 

1016 .:\PR 27. 
A civil szcrvezctek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ................................................................................ . 
Székhelye: ........................................ Adó száma: ............................................ . 
Képviselő neve: ............................................................................................ . 

B ' ' ' . b o ' d 't s ' 1rosag1 eJegyzes a urna: ...................... zama: ............................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ................................................................................... . 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 

Intézmény vezetőjének neve: JoósTamás ügyvezető 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org , 260-9959 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: szigeti.monika@korosi.org, 260-9959 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: . ----· _______ .. ___ ---··-
nun\ J')•:', T!· ov..\ RO<.; X. KE~ULEl 

!>.OH·':-.;·) d P"J'I.O'{ ,\l .\NYZ,AT A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve : OTP BANK NYRT 

Címe: 1051. Budapest, Nádor u. 16. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

) . 1<' '-,fC f} \ i l '.' i t •l ~ rl 

üt 

> ~f;i\~1~-<IC • 

Megnevezése: .................................................................................................. . 



Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámla száma: ..................................................................................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - .!!!:.!!! 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (le fel" ebb l oldal) 

A Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete tagjainak létszáma: 40-60 fő. 
Rendszeresen, havonta szervezünk kirándulásokat, múzeum látogatásokat, mellyel fő célunk 
a közösségépítés, kikapcsolódás, természeti-, és történeti helyek megismerése. 

Pályázati programunk célja, ismeretink gazdagítása, nemzeti önazonossági tudat erősítése. 

A 2016-ra tervezett programjaink: 

Június hónapban: Tropicarium látogatás 25 fővel, belépődíj: 1600 Ft l fő , összesen: 40.000 
Ft. 
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Augusztus hónapban: egy napos buszkirándulást szervezünk 40 fővel Kecskemét és 
Szarvasra, ahol az Arborétumot is szeretnénk megtekinteni. A délután folyamán hajókázni is 
szeretnénk a Kőrösön, a busz költsége 120.000 Ft + Áfa , összesen: 152.400 Ft , az ebéd és 
hajókázásköltségéta tagok fizetik ki. 

November hónapban: Csokoládé Múzeum látogatását tervezzük, belépődíj: 2890 Ft, 20 főre 
57.800 Ft, vásárlással és kóstolással, aminek a költségét már a tagok rendezik. 

Nagyon köszönjük támogatásukat. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. június- november. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 
T ropicárium 40.000 - 40.000 
belépődíj 

Buszbérlés 152.400 - 152.400 
Kecskemét és 

Szarvasra 
Csokoládé Múzeum 57.800 - 57.800 

belépődíj 

Etkezés (ebéd) 60.000 60.000 -
Összesen: 310.200 60.000 250.200 

Igényelt támogatás összesen: 250.200 Ft. 
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Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április 19. 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

- (- . , l 

.. : .~.~~.~~ .. G~ . .':.~;:.~.~-~ ......... . 
A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
••rösl Csoma Undor KiÜ-IIII~n~gzőj e 

<~khely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
1TP ll784jl9P-20~ 

• • • • • .·:d.Ó~~~::~L• • • • .~\ • • • • • • • • • • • • • 
A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

~~~-
IKTATÁSPll -~T~!t 1 1C 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. APÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ................................................................................ . 
Székhelye: ........................................ Adó száma: ............................................ . 
Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...................... Száma: ............................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ................................................................................... . 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Örökzöld Nyugdíjas Klub 

Intézmény vezetőjének neve: Joós Tamás ügyvezető 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org 260-9959 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: szigeti.monika@korosi.org, 260-9959 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve : OTP BANK NYRT 

Címe: 1051. Budapest, Nádor u. 16. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

ílUL'1·:-· 1· >·OV.\!dl'·: '-;. 1''•.1'1-LE'l 
J< ~ >: ' \ ·,. -, ' ~ ,··; ., .. Íl,, : ~ } ' l ·'· •. : \' .,.. .. ~ . J' 

'<./'• 

.-·~ ·(!l!t:·~!U~!t 

Megnevezése: .................................................................................................. . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámla száma: ..................................................................................................................... . 



* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - rum! 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

2 



P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Örökzöld Nyugdíjas Klub 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, majd a Körösi Csoma Sándor 

Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft-ben 24 éve működő nyugdíjas klub a kerület egyik 

legnagyobb létszámú klubja. A zenés-táncos, műsoros klubdélutánokon kívül rendszeres a 

színházba, hangversenyre látogatás és az országjáró kirándulás. Évente több egy napos és 

egy alkalommal 2 napos kirándulást szervezünk. Az ország legszebb tájait, városait, azok 

nevezetességeit, kulturális és hagyományőrző programjait látogatjuk Ezek az utak az ismeret 

és élményszerzés mellett nagyon jó közösségépítő erőt is jelentenek. 

2016. június 23-24-én Tiszafüred-Poroszló a kirándulásunk célpontja. Utazás: vonattal és 

autóbusszal. Tervezett létszám: 30 fő. Program: Tiszafüred nevezetességeinek megtekintése, 

idegenvezető segítségével megnézzük a Fazekas tájházat, a Kis Pál Múzeumot, a Városházát, 

a Nagy-Boldogasszony, a Református templomot, a Zsinagógát. Meglátogatjuk a Tiszafüredi 

Strand- és Gyógyftirdőt. Hajókiránduláson veszünk részt a Tiszán. Szállást Tiszafüreden 

foglalunk le. Második nap Poroszlóval ismerkedünk. Ellátogatunk a Világörökség részét 

képező Tisza-tavi Madárrezervátumba, a Tisza-tavi Ökocentrumba, megnézzük Európa 

legnagyobb édesvízi akváriumát. Programunk része a XIX. században épült Tájház, a Graefl 

kastély és a községháza megtekintése. 

A kirándulás összköltsége: 350.000 Ft, amely tartalmazza az oda-vissza utazás a szállás és 

az idegenvezető díját és a belépődíjakat 

Az étkezést és a kirándulás 60%-nak költségét önerőből fedezzük. Támogatásként a 

költségek 40%-át 140.000 Ft-ot szeretnénk kémi. 

Kérjük pályázatunk elfogadását és kedvező elbírálását. 

A pwgram megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. június 23-24. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Szállás költség 160.000 80.000 80.000 
Utiköltség 20.000 10.000 10.000 

Idegenvezető, 120.000 70.000 50.000 
belépődíj 

Etkezés 50.000 50.000 -
Összesen: 350.000 210.000 140.000 
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Igényelt támogatás összesen: 140.000 Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április ll. 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

r--. . r• 

-~ h.e.~ ~}. ~-. :-. 1~ \'::l.~ ~:\.~--t ............ . 
A pályázó kőbányai tagc~oport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

\ftrOal Csorna Séndor K6tiinyal Rulturalls Nonprolll KFT 
, -1 ··,~khely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14 

/ / , "'~TP 11784009·20606024·0009Jl000... ( 
\__~"' ~ ~dósl~m: H7610·2-42-Kfi ............ -~· .. t ..... ,."',l)'o.ll~-'07493 •••••••••• 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 20 16. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ................................................................................ . 
Székhelye: ........................................ Adószáma: ............................................ . 
Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...................... Száma: ............................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ................................................................................... . 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Címe: 1105 Budapest Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Újhegyi Nyugdíjas Klub 

Intézmény vezetőjének neve: Joós Tamás ügyvezető 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org 260-9959 

A pályázatért felelős neve: Ábrahám Ildikó és Lőrincz Ernőné 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 30/564-5676, lorinczneica@gmail.com, 

abraham. ildiko@korosi .or g 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve : OTP BANK NYRT 

Címe: l 051. Budapest, Nádor u. 16. 

Bankszámlaszáma: 11784009-20606024-00000000 

i BUH •, 1"•. ,. ; \. ·. -- · · ·· 
' J~, lJ:·;.;,.'\ r.! ,,i, r, ~ .: , •• l: J,.\ ~ ~ 
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4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .................................................................................................. . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámla száma: ..................................................................................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek 
pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos vagy regionális 
szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aláírása 
szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok reszere a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy 
felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

"Ismerjük meg hazánkat" program keretében az Újhegyi nyugdíjas klub (30 

fő)szeretné most pótolni azt az utazást, amit 2014-ben és 2015-ben is módosítanunk 

kellett, mert nem lett meg rá - még a pályázati pénzzel sem - a megfelelő összeg. 

Reméljük, az idén ezt a közös álmot meg tudjuk valósítani. 

Utazási tervünk: Kecskemét és a puszta, Kecskemét csodás városának megtekintése 
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idegenvezető közreműködésével. Megnézzük a Cifrapalotát, a Naptemplomot, a Katona 

József Színházat, a Városházát, a Tudomány és Technika Házát, az Evangélikus 

templomot, a Görög-keleti templomot. A nap másik felében a Kiskunsági Nemzeti 

Parkba látogatunk el, ahollovasbemutatót és lovas tanyákat is megtekinthetünk. kellő 

anyagi támogatás nélkül ilyen gazdag programot saját erőből most sem tudunk 

megvalósítani. A klubtagok életkora, egészségügyi problémái miatt továbbra is csak az 

autóbuszos kirándulás jöhet szóba. Ezért kérjük, hogy az igényelt támogatás teljes 

összegét szíveskedjenek megadni nekünk. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. szeptember 1-30. között. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
me nevezése 

Autóbuszbérlés 125.000 125.000 
Belépője y és ebéd 100.000 100.000 

Összesen: 225.000 100.000 125.000 

Igényelt támogatás összesen: 125.000 Ft. 
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Csatolt mellékletek igen nem 

l. A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi 
igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, 

A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 
2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 

képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető bíróság 

3. eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet müködéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

4. nélküli szervezet esetében a szervezet müködésének helyet adó 
intézmény igazolása a szervezet működéséről, létszámáról és 
tevékenységéről, 

5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
másolata 

6. Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016. április 14. 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

············································· 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

.. . i.~~·~'%. .4~0.' ~. ( ............ . 
A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

Kőrösi Csoma Sandor Kőbányai Kul!urálls Nonprolit KFT 
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14 . 

~/: ~?T 1784009-20606024-~ 
( , .<.? <,. ', Adószám: 25307610-2-42' -~-~( 

............... ! ...... fv.; O~-Oq·lU749l ••••••••••••• 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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!SRA ÁTVÉVE: .2/t• ~s~lE_\ f>.c.'l= 

~~e'S.~S~t 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLY ÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A civil szervezet neve: Lokomotív Turista Egyesület 

Székhelye: ll 03 Budapest, CsombÖr ti. 4/1. · 

Képviselő neve: Ispánovity Márton 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990. 04. 19. 

~ ~ l . ! l ~ : 

Adószáma: 19620039-1-42 

Száma: ll. Pk. 62.212/1990. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, ~özhasznú, kiemelten közhasznú 
' . ~ ~ ' . ! ' 

Telefonszám, e-mail címe: 30/549-9963, martin.ispanovic@gmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ................... : ......... : ...................... ; .. , .................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** , , l RlJf>,\l'i(sTJcüv Á ROS X, KERÜL>;;l 
Intezmeny neve: .......................................................... ·K-ÜH·-\?•F'iArf ·~'-NT..: .. o~·~-1 ""N'YV..AT 

~>t.)lJ.~'~IJTll:',lrri llí,·at:\ia 

címe: · · · · · · · · · · · · · · · ·.~ · · · · · · · · · · · · · ·: · · ·.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '· ikí~-:~~~·~~v ( 1'3~12-8'(--'2..-.ö-X~-~-.. -.(-l.. 
Tagcsoport, klub, kor megnevezese .................................................................... . 

·'( · fl f) ·z· .., ;,, !:~ \ : 

I t ' ' t"'' k . '. ' n ezmeny veze OJene neve: ........................................................................... .. 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................ ·gr ..... ,, \r················· ···H,.···· ·aJt..,dó· 4 v<>.lal. . . • ., VCI • 

, . , " rneiíéklet --{_, 
A palyazatert felelos neve: ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · · ................................................. 'JuJ~.-~ 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ............................. ~:-:-:-:-.-::-:-:-:-::::-:-:-: .. . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: ........................................................................................................... . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: Pátria Takarékszövetkezet 
Címe: 2230 Gyömrő, Szent István utca 28. 
Bankszámlaszám: 651 00 118-1126414 7 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - !!!:!!!. 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: nem részesült 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállatok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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----------------- -------------------------------------

P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Lokomotív Turista Egyesület 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZl.ETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Lokomotív Turista Egyesület 2016. október l-én immár XXXII. alkalommal kívánja 
megrendezni a Lokomotív 424 teljesítménytúrát a Börzsöny hegységben. A Lokomotív 424-
es túra szerepel a Kőbányai Természetbarát Szakszövetség által meghirdetett a kőbányai 
turista egyesületek számára meghirdetett 2016. évi Béke Kupa versenysorozatban. 

Az 1985-ben - Szentgyörgyi Tamás, az 1984-ben alakult Lokomotív TE "Cicőke" 
csoportjának vezetője javaslatára - meghirdetett Lokomotív 424 teljesítménytúra sikeres 
küldetést teljesített az elmúlt három évtizedben. Az első években hozzájárult a hazai 
teljesítménytúrázás elterjesztéséhez, hiszen a Lokomotív 424-et szinte az első túrák között 
indult útjára. Míg az első túrára mindössze 1985-ben mindössze 22 fő nevezett, addig a 20 ll. 
évi XXVII. túrán csúcsnevezés volt, összesen 288 fő indult a három távon. 2015-ben 270 fő 
vett részt a túrán. Az eddig megrendezett harminc Lokomotív 424 túrán összesen 4056 fő 
nevezett, a résztvevőkközüla távokat 3124 fő teljesítette a megadott szintidőn belül. 

A XXXII. alkalommal megrendezendő Lokomotív 424-es túrával továbbra is alkalmat 
kívánunk biztosítani minden résztvevő számára fizikai állóképességük felmérésére, 
edzettségiszintjük fejlesztésére két rövidtávú, 14 és 24 km-es, valamint egy hosszú távú, 42 
km-es útvonalon. 2015-től a túra 24 km-es résztávját Szentgyörgyi Tamás Emléktúraként 
rendezzük meg. Ezzel kívánunk emlékezni a túra elindítójára és első főrendezőjére, a 2013-
ban elhunyt Szentgyörgyi Tamásra. A túrán kb. 250 fő részvételére számítunk. 

A túra időpontja: 2016. október l. (szombat) 
Találkozás: Szokolya MÁV vasútállomás, Lokomotív TE kulcsos ház. 

42 km-es táv adatai: táv: 42,98 km, szint: 1330 m, szintidő: 10 óra. Útvonal: Szokolya vá.
Magyarkút- Lokó-pihenő-Nógrád- Csóványos- Kisinóci th.- Királyrét- Szokolya vá. 
24 km-es táv adatai: táv: 24,17 km, szint: 500 m, szintidő: 4 óra 24 perc. Útvonal: Szokolya 
vá. -Magyarkút- Lokó-pihenő-Nógrád-Bika-rét-Királyrét- Szokolya vá. 
14 km-es táv adatai: táv: 14,2 km, szint: 390m, szintidő: 4 óra 24 perc. Útvonal: Szokolya 
vá. -Magyarkút- Lokó-pihenő- Szokolya vá. 

RAJT: 42 km-es táv: 7.30-9.00 óra között, 24 és 14 km-es táv: 7.30-10.00 óra között. 

A 42 km-es túratávot a résztvevők hegyi maratoni futásként vagy normál 
teljesítménytúraként is teljesíthetik. A maratoni indulók közül az első három helyezett érem 
díjazásban részesül. A teljesítmény túrán indulók közül a szintidőn belül teljesítők oklevelet 
és kitűzöt kapnak. A 24 km-es túrát előírt 4 óra 24 perces szintidőn belül teljesítők 

sorszámozott oklevelet, a harmadik alkalommal teljesítők zománc emlékjelvényt kapnak. A 
14 km-es túrát az előírt szintidőn belül teljesítők oklevelet és kitüzőt kapnak. A túrán 
résztvevők részére útközben csokoládét és frissítőt, a célban meleg ételt, zsíros kenyeret és 
teát biztosít a rendezőség. A rendezőség (mintegy 30-35 fő) a Lokomotív Turista Egyesület 
tagjaiból áll, mindenki önkéntes munkával járul hozzá a sikeres rendezéshez. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. október Ol. (szombat) 7.00-

19.00 óra 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése teljes költség, Ft saját forrás, Ft igényelt 
támogatás, Ft 

PR, marketing kiadvány, 50 OOO 10 OOO 40 OOO 
arculati elemek (állomás 
molinók, kitűzök és bélyegző 
készítés). 
Oklevelek és tájékoztató 40 OOO 10 OOO 30 OOO 
füzetek nyomdai előkészítés és 
nyomtatása 
Hangosítás, vendéglátás 50 OOO 10 OOO 40 OOO 
(alapanyagok beszerzése) 
Számítástechnikai alapanyagok 30 OOO 10 OOO 20 OOO 
( nyomtatópapír, nyomtató 
patron) 
Összesen: 170 OOO 40 OOO 130 OOO 

Igényelt támogatás összesen: 130 OOO Ft 

Csatolt mellékletek 1gen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

A ~ái;~ó·~~iLti\t:il~~t 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

, "r\/~~. ~e~J?LE:T A~ 
.s:~~~-'E--~S~ 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt.Adalbert Egyesülete 

Székhelye: ll 03 Budapest, Óhegy u, ll. Adószáma: 18043341-1-42 

Képviselő neve: Molnárné Sagun Zdzislawa 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1993.01.11. Száma: Pk 69.897/1992/2 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 1/2626908, adalbert@dombudapeszt.com 

l. A kőbányai ta~:szervezet * 
Neve: ......................... -................. 0 ••••••••••••••••••• , Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai ta~:csoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: .......................................... -............................................ . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ........................................................................... .. 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzü~:Yi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ..................................... -.................................................... . 

Neve: .......................................................................................................... .. 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ............................................................ ;.~.~-~:;, .. :~, .. : ... ~ ... :.~.~:~.·S::;.~:::.:~:::1:.: •• '.<,:~,~~: .. ; 
- . ,, 

fi<;;d/;: .... /,Lf 2~ 128/1o<(:/tr 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank NyRT 

Címe: 1148 Budapest, Nagy Lajos király út 19-21. 

Bankszámla száma: 11714006-2030131 O 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

Il. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a rnegszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Arnennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ...................................... - ............................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLY ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete és a Lengyel Katolikos Perszonális 

Plébánia most is, mint minden évben szervez egy zarándokutat a Fehér Hegyre a hires Czestochowába. 

A csodatévő Istenanya szent képe előtt közösen, 45-48 fő, egy éjszaka folyamán a világ minden tájáról 

érkező lengyelekkel imádkozunk a Világ Lengyelségért Ezeket a találkozókat már 1985 óta a Krisztus 

Király Társaság szerzetesei és nővérei l ők vezetik a Budapesti Lengyel Templomot is l szervezik a 

Krisztus Király ünnepe előtt egy héttel. Nekünk, a Szt. Adalbert Egyesület tagjainak számára ez az 

utazás vallási hagyománnyá vált és évről évre egyre több ember csatlakozik a virrasztáshoz és nagyon 

fontos nekünk e tradíció ápolása a magyarországi lengyelek körében. Eddig minden évben részt vettük a 

zarándokúton. 

Az utazás a résztvevők anyagi hozzájárulásával történik, mindenki fizeti a szállás és az étkezés egy részét. 

Nagyon felemelő érzésnek számít együtt imádkozni a Világ összes tájáról érkezett lengyelekkel, a 

találkozás mindenképpen n megerősíti a hitünket és az Anyaországgal való kötődésünket. 

Az utazásunk során mindig szoktuk megtekinteni egy jeles és híres lengyel vallási központot, 

szanktuáríumot, történelmi helyet, természeti látványosságot. 

Az élményekről beszámoló is készül a lengyel kisebbségi lapokban és a www. 

parafiabudapeszt.republika.pl és www.dombudapeszt.com internet-honlapokon is. A lengyelek elöszőr 

találkoznak Czestochowában a Világ Lengyelség szándékára tartott virrasztáson. 

Az idei utazásnak első állomása a Jasna Górai kolostor, ott virrasztás, szállás a Zarándok Házában -

pénteki napon-október 14-án. A virrasztást hagyományosan vezetik a Krisztus Király Misszionárius 

lengyel alapítású rend képviselői. Az idei évben a Katolikos Egyházon belül ünnepeljük a Ferenc Pápa 

által kihirdetett Irgalmasság évet. Ezt az ünnepet Szent Il. János Pál Pápa hirdette ki és az ünnep nagy 

kapcsolódik Krakkóhoz. Ebből az alkalomból írányt vesszük Krakkó felé, pontosan az Isteni Irgalmasság 

Szanktuárium felé. Ott található a Magyar Kápolnája, ahol magyar szeuteket festette ki Bajcsy Lajos 

magyar lelkész. Fontosnak találjuk a Szent Fausztina nővér kultusz pontos megismerését. Ennek 

központja szintén Krakkó-Lagiewnikiben található meg. Ott van az irgalmasság koltoszának központja. 

Mivel ezen a nyáron Krakkó tele van magyar emlékekkel, amik a Szent László, a Szent Kinga és a Szent 

László és a Szent Istvánnal kapcsolatosak. Terveink szerint van a lengyel hősök panteonját is megnézni. 

Ezen a nyáron a világ ifjúsága találkozik Krakkóban a Ferenc Pápával. Szeretnénk megnézni milyen ez a 

város az ilyen nagyméretű találkozás után. 

Ott lenne is a szállás helyünk a Krakówban található lelkigyakorlatos házban, ahol lehetőségünk lesz 

további imára és, lelki elmélyülésre. Az utazásunk szokásos pontja vasárnapon lenne a Zakopane rövid 

megtekintése : Fatimai Szűz Mária Krzeptówki Templom meglátogatása, közös szentmise, egy rövid 

pihenés azután visszaút Budapestre vasárnap este. 

Az utazásban rész vesznek lengyelek és lengyel származású magyarok, mindenkinek fontosa közös 

lengyel-magyar emlékek megismerése, mint történelmileg, mint a jelenben található építészeti koltúrával 

való találkozás kapcsán, fontos a lengyel nyelven való beszélgetés, imádkozás, Lengyelországi 

műemlékek, történelmi helyek, templomok mef,!látof,!atása, emiatt a kinti ide2envezetés csakis Jen2yel 
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nyelven történik. A zarándokút végé mindenki a hitben megerősödve és tele szép élményekkel tér vissza 

Magyarországra. A zarándokútnak igen. jelentős közösségmegőrző és a közösségépítő szerepe van, 

minden évben hagyományosan az általunk szervezendő programokhoz tartozik. 

Mivel nagyon sok kőbányai kötődésű lengyel származású honfitársunk utazik velünk, így hagyományosan 

Önöktől ezen az úton kérjük az anyagi hozzájárulást az zarándokutunk utazási költségek kifizetéséhez. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. október 14-16. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

395.000,- Ft 150.000,- Ft 245.000,- Ft 
Személyszállítás 
Szállás, étkezés 430.000,- Ft O,- Ft O,- Ft 

Belépők 145.000,- Ft O,- Ft O,- Ft 

Igényelt támogatás összesen: 245.000,-.Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe x 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016. április 20. 
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A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

fiLl.- r r ( /? ~0\ L t: NG y.~ 
.... . (W.f!.:W..«L ... JtP!fjt:<k ...... : ... ~!--... ( 1-

A pályázó kőbányai 6(zékhelyű ci~ s _ ~ 
(egyesület, alapítvány) cégsze~láí ~ 

bélyegzője ~ SZE ~ 
.6- NT ADALBERT (:-
~ EGYESOLETE 00 

1_ -+ 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

················································ 
A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Magyar Rákellenes Liga 

Székhelye: 1123 Budapest, Ráth György u. 6. Adószáma: 19653417-2-43 

Képviselő neve: dr. Demeter Jolán 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990. november 15. Száma: 6.Pk.63835/3. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhas~mf;Ef\-l"·: ·.- • 'l\ :~-rw~~ ~::-~::-.-:~i ·i:i1 
. !~.{-qi ,_,.~··. ~ (l ...... íK{l~:-~t/oN~-"://;.'1' 

Tel. szám, e-mail cím: 225 1621, info@rakliga.hu :· .. ;. '.'.'" '.:~_; __ ~_::_~~:_r_:::_: _____ _ 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: Magyar Rákellenes Liga Kőbányai Alapszervezete 

Címe: ll 04 Budapest, Kada köz 5. 

Tagszervezet vezető neve: Karbulák Jánosné 

Telefonszáma, e-mail címe: 06 20 366 1785, karbulak.vedono@freemail.hu 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ............................................................................................ . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ........................................................................................... .. 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: ........................................................................................................... . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: Raiffeisen Bank Zrt. 
Címe: l 054 Budapest, Akadémia u. 6. 
Bankszámla száma: 1200 l 008-00 l 02329-00200007 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLY ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Magyar Rákellenes Liga Kőbányai Alapszervezete klubtagjai, valamint a helyi lakosság, 

rákbetegek és érdeklődők részére rendszeres klubösszejövetelek, ismeretterjesztő

felvilágosító előadásokat szervez a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 

minden hónap 3. hétfőjén. Tervezett témák: éves terv kialakítása Ganuár), védőoltások 

(február), Monspart Sarolta előadása (április), múzeumlátogatás Gúnius), lakossági fórum a 

betegjogokról (szeptember), orvos-beteg kommunikáció (október), Kőbánya története 

előadás+helytörténeti kiállítás (november). 

A fenti rendszeres programokon túl szeptember végén vagy október elején mellrák elleni 

sétát szervezünk. A program előadásokkal kezdődik, utána indul a séta. Rózsaszín lufikkal 

szeretnénk felhívni a lakosság figyeimét a rendszeres önvizsgálat és szervezett 

szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságára. 

Szintén tervezzük a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet Onkológiai Osztályán fekvő 

betegek karácsony előtti meglátogatását és megajándékozását. 

Év végén a karácsonyi ünnep alkalmából közös ebédet tervezünk, aktív önkénteseink éves 

munkáját megköszönjük és megajándékozzuk őket. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016.01.01.-2016.12.31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése teljes költs~ salát forrás !g_ényelt támogatás 
Mellrák elleni séta - Terembérlet 30 OOO o 30000 
Mellrák elleni séta - Lufi 30 OOO o 30 OOO 
Mellrák elleni séta - Táncosoknakjutalom 5 OOO 5 OOO o 
Mellrák elleni séta - Előadóknak 
ajándékutalvány 15 OOO o 15 OOO 
Kórházi betegek látogatása -
Ajándékcsomag betegeknek 25 OOO o 25 OOO 
Karácsonyi ünnepi összejövetel - Közös 
ebéd 30 OOO 10 OOO 20 OOO 
Eves programok, működés - Lézernyomtató 45 OOO 15 OOO 30 OOO 
Eves programok, működés - Szekrény 30 OOO 5 OOO 25 OOO 
Eves programok, müködés - Előadóknak, 
önkénteseknek ajándékutalvány 20 OOO 10 OOO 10 OOO 
Eves programok, müködés- Festékpatron 10 OOO 5 OOO 5 OOO 
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Eves programok, működés - Telefon 
feltöltés 20 OOO 10 OOO 

Igényelt támogatás összesen: 200.000Ft 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016. április 18. 

.-
__/). / .· / " (. / . . "l 

( ;-,__ '/ ..- ~ l 
rJ '-"tr-~ /(c-' ' / '- - . -- ___,___ 

A ~~Í~~~Ó kŐbá~;~i· ~~~;~~~~~ ~~~~~ŐÚ~ek 
aláírása 

10 OOO 

t gen nem 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

l;.: J ll .. ' 
,'l • 

'1{--, 'f l 
[ ' / ~:, 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

1o . \-A.·t>~~ A"l.
=E:Ló~~~~ 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szen:ezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: ... ~.~i0:Y ... :~~<?:-~0.~.~.~.~~ .... ;?~~~~~(s ................ . 
Székhel y e: ./9~ ~ . . ~~n .. V.~':~."?~ .~~\ ~ .~· .. h.~?.: .. Adószáma: I~ .·f!: .~.'-?.?.C:. ~ .. ~. -:-. ~ .~ ....... . \ ~'~•r 
Képviselő neve: .... ·~~\t!.~t. ].c;;~::.~.~ ...... -?':"~~~.?.<?.~ ......................................... . 
B'· · ·b· · d' · ~-o.t'-! o·L 1. 't. S · · OL-ot.~O<D)n~. 1rosag1 eJegyzes atuma ................ o ••••••••••••••••••••••• zama ................................. . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: . ~t\~ .. -:.~~. :f. ...... o •• t~~\.~ 0 X.'":-~~@. ~:z;_~\-.~~ ~.t:~~~:.~~ .. 
l. A kőbányai tagszervezet * . , 

~ ..;> ,·· ,, ' ,, ' : ' '' v t l i \' ' ·-· . . . . l . l l l í' l 
N . (.;c,; r.·(~)' .. i .. ··(' •\;·.';· ,,J,_''"' c· ·.('(:r r-.::·""1· ~ l.qV,~\::-j r··· l{ .. ev e. !)/.';\/ . .,.,.,\~, .... 1: ... ... ~.\(.:ó: .. ~ .. .. 'r·!.""'(.• ... •· ;·: ... , 1m e. · ...... :~. .... 'i·l ... l..~l.I.L ... if·,\ J ri ....... : ..... ............... . 

T 
l'--'{· . 'Í- • ~ ' '' l l ' ,. ) o 

agszervezet vezető neve: e.).~.·~?.:.::-: .. ( .. ~ ._i.: o.:?:.:;.:~-~:. ~~o(· •• v~ s~: •........................................................... 

Tl e: 7' _ ·1 · .((<V ,_J:.t;·\ ~~~· 1 1;;<..:.\ú t'vifrHf 1c(höhvt:L'f.cc,~ .... e e1ons~ama, e mat c1me ................. \ ................................................. ! .. ~ ............. ~.:;: .................. .. 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 
.--··"···---··----··" . ··--- _., ..... ·---- ~-----~ 

Inte'zme'ny e· i ne P·· . ..._.,,J ... ·.···.·~ .. (}\,. ff.$ t"':: .. >~ ··f. '~ ... ·L nev ................................................... 1 . .- .. :.·._.~·~i······,.;_ ....... _ ...... ~,·····~ .. {·<· J<. l > ~:' . ·' : ''1 ·~ l 1., , •. 'W ~<.. ~ l '· . ' . ' : l ., . .1' ' l ' 

Címe: .............................................................. )-;-:-:~ :-:.:.; .;. ~;; ... J:-~.~.:;.; ... :·::::;:':: .. -:·:·:--· .. 
T rt kl b k .. . • iktilÍÓ-''',;·· ié.()30D·1(.Q.OlGj.IL agcsopo , u , or megnevezese: .......................... ~............... . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 

, , "., t -;:. i\f:.!~: 
Intezmeny vezetoJenek neve: .................................. ·j· ....................................... .. 
Telefonszáma, e-mail címe: ................................ ..... •.-~-::~:·: ........... j-?''"··"··········: .... :~· _ .. . 

, , , " : t.Jn.:, ... J·r· , \: .. 'lt: .. j~;,,;.' · .. _1::.;~~!·: 
A palyazatert felelas neve: ............................ · · · · · · · · · ·• · · ...................... .-: ................. :.r.l.s .. i 

l ~~ 
' ( 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ............. ':; ......... : .................... ; ... · ..... ··· 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ........................................................................................... .. 

Neve: .......................................................................................................... .. 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszátna: ...................................................................................................................... . 



PÁLYÁZÓ NEVE: N.S.Z: s ,L N'-Mdl;VJl::Dk>;,_~~ ~ 
III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l olda!l 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége)2.Qf0 .. J~~-~.J.~ ... ZcJ~ .. ~31 · 
IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

k.L l :tu.JLc tex ~c · ·.~ 

LSU. ooo A~CL OOO. -_Ja . .ooo.-
- i O.. \.l~ .&e.c1 · 1 

1·/-r. OOtO .-
....... l :;2o, ooo.--':>~~~ed~~ ~.OOO.-

llL~ l ' Cl \~Ct csu~ 
,_t) oco .. - t{ f: GOJ~ -"j;_u_w_v:,~d_q s-.o .coo.-

' 

. (} c:<\ 1- r ' '\ (' 

I ' lt t' t' .. L ~Y? ' '-·' C . ' -- Ft genye amo ga as osszesen: ................... ; : .. .... . 
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4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 
tfl- ·) _.., \ ' 

Megnevezése:.w. ~ .. !. ... ~~--\~J... Y. .... L.q .\ .. -\ .............................................................. . 
r·~ , . .• / ' . ; . . ,.-' . · ,: (J ) !\....- ,_ l , / ;'-- L.. . , . . Ctme.-.. 2\.l ..... ., ......... J •••••••• < ........ , .•• :\ ••••••••••• ~ ...................................................................................... . 

B k . ' l . ' . j ( ·~r ;\kl f. (_ é j -- ) 1. f. ( , (,r;-_·() r, an szatn a szatna ................. !-. •..••.••••.••••.•••••• -••. ~ ..................... \ .................................................. . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a L pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A ' ' 'l' '/ tamogatas ceja:.,; .......................................................................... . 

A támogatás összege: ... ~-- ................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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Csatolt mellékletek t gen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
1. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 

adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet ·~ 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a x szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

'"l 
d O · · t' ·<-c Bu apest, 2 16. ' .. \.,1.;., .. : .......... : ......... . 

l 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

MAGVAR S!-AKSZERVEZETI 
.l~ , , \ : . . j · . 1 • , , , • ~~OVETSf:G .. c-_) . -.... /' 
. :~~).'.~ .. ~ ... · .. \'./.~A ~L.\. .. L .......... :(,(11; Bndafíest, YAI'!+HIM!í.f.aM~?- ... :: .... ....... ~ ....... . 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása aláírása és bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

34. ~t:=:W-é~--;q--- A"b
E:::-;;...6~-~~~ . 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kolturális és 

Érdekvédelmi Szervezete 

Székhelye: Budapest .Adószáma: 18199198-1-42 

Képviselő neve: Oláhné Je1li Zsuzsanna 

Bíró~ági bejegyzé~ dátuma: 200Q_ márc. 7. S7áma: l A.PK.60.R90/200R 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ... 06-30-740-0119 jellizsuzsa@gmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: .Magyar Sziv és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 

Címe: ll 08 Budapest, Takarék u. 14/207 

Tagszervezet vezető neve: .. Oláhné Je1li Zsuzsanna 

Te!efonszáma, e-mail dme: 06-30-740-0! l Q je!!izsuzsa@gmail.com 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ........................................................................................... .. 

c:hne: ............................... ' .......................................................... ' ............. . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet ada tm: ............................................................................................ . 

Neve: lr-8--l'iö-,~-~~~-:_s r -... ó-\r Al< os-_ ~-~~-~;:~:-~_-·-_ti.uZ.i 
K!!H;\ !"'!~:,',\~ t}NF.f)flf·/~.1\ NV'·r"/'•:r 

: l ... ( ) l \ ' 1 i. ; ' . ' .. ~ ' f ! ' ·. ~ ·, > • ' 

Címe: 

Bankszámlaszáma: 

··-.,-~····-· 

lkta!ór:,.·,, -.-j(/ 22 5'3 8 /2()). 6/JJ. 
ih t.,.PR l;·:. 

! Elósz;ír· 

i 
L. ... _ ........ .. 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: Erste Bank Hungary Zrt 

Címt:: i i38 Buda(Jesí. Népíürdő u. 24-26 

Bankszámla száma: 116000006-00000000-34035753 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
C'7An,A7Ph"1T n-'l".;..,.,t., PC'Pt,l.n tAlt.,.nrl:\ t·l· ]::;"hh<>r~ 'l? """"'thPn ., T nnntot" t"''"""onnrt ors7a'gos 
,JLI""'I. \'\,.ILI\,.1~\,.I..I't. .tJU-IJU.L..sU.\.U. "'"-'"''-"'U \VII .. ""'JlUV .n •. .L...Jil.,Jt.._J"'-'1.1 U.L "'.J"'\.lJ\,.111 U. ..l, pvt U ""'f>""'IJ j-IVl\- t L.. 

vagy regionális szervezete tölti ki. 
**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 

aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

H. NYiLATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
cé ira. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

tgen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: nem részesült 

A támogatás célja: ............................................................................. . 
A ~ .!. • ~, .. - , J. .! •.· - -· ~ . - , r\ ti:liiJugata:::. u:-:.:::.L.I;;g~; ........................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: Magyar Szív és Tüdőátültetettel Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 
Egyesülete 

III. A TERVEZETT ~-!!9GRAM RÉSZLETE~ LEÍRÁSA (legfeljebb 1 oldal) 
1 

Az MSZTE fő tevékenységi korébe tartozik a sziv- és túdőátultetettek rehabüitációjának 
segítése. A fizikai felzárkóztatás mellett nagyon fontos a lelki, mentális segítségnyújtás is. Ez 
hatványozottan igaz a tüdőátültetett emberekre, akiknél a hosszan tartó alapbetegségek 
okozta behatároltság sokkal nehezebbé teszi az életminőség javulásának kihasználását, az új 
szerv elfogadását. Az egyesület kulturális és szabadidős programokkal, előadások, közös 
rendezvények szcrvczésévcl szcrctné a szív-és tüdőátültetettek közösségi életét szervezni és 
ezeken a találkozókon a kezelőorvosokkal kiegészülve segíteni tagjait új életüket elfogadni, 
tartalmassá tenni. Ebbe a programba illeszkedik a balatonfüredi rehabilitációs tábor. 
A négy napos betegtalálkozóra szeretnénk meghívni az utógondozásért felelős orvosi team 
egy-egy tagját, a fizikai rehabilitációért felelős gyógytornászt illetve az adott témában jártas 
pszichiátert. A tábor ideje alatt lehetőség !enne a nemrég transzplantált és idősebb 
betegtársak tapasztalatcseréjére, csoportos pszichiátriai foglalkozásokra, közös sportoJásra 
szakember felügyelete mellett. Kihasználva a környezet adta lehetőségeket kirándulással és 
esti szabadidős programmal színesítenénk a programot. Tervezett tevékenységek: 

• orvosi beszámoló, előadás a sziv- és tüdőátültetettek rehabilitációjáról, helyzetéről, 

lehetőségeirőL kötetlen beszélgetés 

• kiscsoportos foglalkozások a meghívott pszichiáter szervezésében az új életkörülményekről, 
szervbefogadásról, családról, munkahelyrőL az életminőség javulásának hatásáról 
kapcso lataink ra 

• tájékoztató a meghívott gyógytomász előadásában a kapott szerv tizíkai rehabilitációjáról, 
edzéséről, fejlesztéséről, megfelelő km·dio- és légző torna gyakorlatok bemutatása és 
elsajátítása, közös spOttolás (gyógytorna, kerékpár, asztalitenisz) 

• szabadidős programok: kötetlen beszélgetések, közös fózés (tábortűz ), kirándulás, vetélkedő 

Egyesületünk elsődleges céljainak egyike, hogy bemutassuk ezeknek az embereknek, hogy 
kimozdulhatnak, az új impulzusok hasznosak a számukra, hogy felvilágosítsuk öket fizikai és 
szellemi lehetöségeikröl, éljenek a transzplantációt követő életminőség javulással, hogy még 
hasznosabb tagjai lehessenek a társadalomnak. 
A szív- és tüdőátültetettek túlnyomó része rehabilitációs járadékra illetve rokkantsági 
ellátásra szorul. Sok köztük a fiatal, 30 év körüli transzplantált, aki alapbetegségéből 
kifolyótag korábban sem volt alkalmas munkavégzésre, ha igen, akkor is csak korlátozott 
mértékben. Ebből is következöen ellátásuk összege csekély így kevésbé engedhetnek meg 
maguknak egy-egy közösen eltöltött hosszú hétvégét, esetleg nyaralást, anyagilag ez 
megterhelő lenne számukra, sőt, egyeseknél vállalhatatlan. Ezáltal társadalmi életük is 
beszűkül és korlátozódik szűkebb környezetükre és elszigeteltségük növekszik. A 
rehabilitációs tábor a fent említett programok lebonyolítása mellett főképpen ezt az 
elszigeteltséget szeretné oldani hasznos és szervezett formában a szív-és tüdőátültetettek 
utógondozási programjába illeszkedöen elősegítve fizikai és szellemi rehabilitációjukat 

l Ehhez kérnénk az Önkormányzat támogatását ~- -~ --. 
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Az alábbiakban részletezem a tábor költségtervezetét. 

A táborba 20 fő jelenkezett, melynek a szállásköltsége 3 éjszakára 15.750,-Ft/fő/3 éj. + a 

reggeli 1.200,- Ft/fő/nap 

Igy a költség 387.000,- Ft. 

Ebből önköltség 5.750,- Ft/fő össz.: 115.000,- Ft 

Egyesületünk saját forrása 100.000,- Ft 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2016. augusztus 25-28 .. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

2015. augusztus 25- 387.000,- 215.000,- 172.000,-
28. között 
Aggteleken 
rendezendő 
rehabilitációs tábor . 
r:·,~.i:- H.b.1..> 
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Igényelt támogatás összesen: 172.000.Ft 

Csatolt mellékletek j igen nem 
------. - - --·· -----···· ------ ·----- --- -------------------- ···----------------

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő ){ adatairól, 

A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 
2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet _, 

képviselője által hitelesített másolata, ~"--, 
-----

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 

. _ .!~ 1 . •• 1 f __ .1 • ·~ f 1 f _ ~ _ . _ ' . f f ." A .'. 1_ .. . . f f __ " 1 
HlUKUUt:~t:IUI, It:tsL.aUiaiUI t:~ lt:Vt:Kt:Hy~t:gt:IUI, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának / 

másolata .~"'-. 

6 Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
·-- -· .. .. L l helyezeserol szolo Igazolas 

--------------

Budapest, 2016. április 06. 

M SZT E 
1108 Bp., Takarék 1;tc<1 1 <11~< 

Tel./fax: +36-1-264-;'GilC 
Adószó.m 18199198-1-.\~' 

Banksr.im!;:sfr..m· '11 s;Jfii1f\(:,.r, y):;:-.~ -r' :; :._:~,.-· ·, 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányat tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 
______ .,..J 

I. A PÁbVÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 

Székhelye: l 051. Budapest, Arany János u. 31. Adószáma: 19QQ~P~.6.;.7-41, ; :, ~-; , , ~-:~..: -_,~--J.; i ·i~~ :i-~E:i 
! ·,._,,,, ·\.·;i ·· .. ·,,",,l'';"l,\N\'ZAT 

Képviselő neve: Buncsik Ildikó · "'· ··· :'..:.~~-~-~····~1" _____ _ 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1993.11.19 .. Száma: 5525 l!d;! .. !'"' .~<(Js 12.3/20!.6/.tL.: 
i 

Közhasznúsági fokozata: nincs, .közhasznú, kiemelten közha~znú 
l 

· .. : \.1-'R- "~ " 
. ·' L . 

Tel. szám, e-mail cím: 061-311-3660, titkarsag@voroskeresztbp.hu . ---------
. l 

l A k "b, · * : E!0~J'-!tr' .. . .db Előadó: l 
. o anya• tagszervezet : •-r:elióklet JJ ,.r 

1 

Neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet X.i_ke~~~!i ... ~i~~ll~~l.t~s~g~)-gímQ: ? ~-.._"l 
.1107. Budapest, Bihari út 15. 

Tagszervezet vezető neve: Kalocsai Dóra 

Telefonszáma, e-mail címe:. 0670-933-8642, kalocsai.dora@voroskeresztbp.hu 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ........................................................................................... .. 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ........................................................................... .. 

Telefonszáma, e-mail címe: ............................................................................. .. 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: OTP BANK NYRT. Budapesti Régió 

Címe:. 1051Budapest Nádor utca 11786001-20157324 

Bankszámlaszáma: 11786001 -20157324 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .................................................................................................. . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámla szátna: ..................................................................................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a L pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az L pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen -...... !!.:::.:em=-~ 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet X. kerületi 
kirendeltsége 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kelet-Pesti Régió X. kerületi 

Szervezete a 2015-ös évben 21 O fős tagsággal rendelkezett, ebből 113 fő volt a 2 munkahelyi 

alapszervezet és 97 fő a 4 lakóterületi alapszervezetünk tagja . A tagokkal az aktív 

kapcsolattartást önkénteseink segítségével és az alapszervezetek vezetőinek 

közreműködésével tudjuk ápolni és fenntartani. Szeretnénk a tagok számára egészségnapot 

szervezni, ahol az érdeklődő kerüieti lakosság is részt vehetne. Az egészségnapok keretében 

lehetőséget biztosítanánk egészségügyi szüréseken (koleszterin és vércukor szintmérés, 

vérnyomás, testsúly és magasság) való részvételhez, az egészséges táplálkozásról előadást és 

egészségmegőrző tanácsadást is tartanánk, elsősegélynyújtó alapismeretek megszerzésére is 

lehetőséget biztosítanánk. 

Önkénteseink munkája és segítsége nélkül, megvalósíthatatlan lenne a folyamatos 

munkavégzés. 

Reményeim szerint a pályázat lehetőséget teremt a szervezet számára, hogy 40 fő 

önkéntesünknek és aktív tagunknak egy közösség építő, értékteremtő kirándulás keretében 

köszönhessük meg tevékeny munkájukat, A tavalyi év visszajelzései nagyon pozitívak voltak 

a program kapcsán, szeretnénk hagyományt teremteni A programra meginvitálnánk az 

ifjúsági vöröskereszt szervezőit is, hogy a generációk közötti együttműködés fejlesztésére is 

lehetőséget biztosítsunk, a jövőben szeretnénk a programjaink megvalósításába 

hangsúlyosabban belevonni a szervezet fiatalabb tagjait. 

A kirándulást külön busz bérlésével szeretnénk megvalósítani, hogy az utazás kényelmesen 

megoldható legyen, az aktív, de idősebb korosztály számára is. A résztvevőkkel közösen 

töltenék el egy napot, ahol délelőtt városnéző prograrnon vennénk részt, melyet egy közös 

ebéd követne, a délutáni program pedig szakmai fórumra adna lehetőséget, hogy 

megbeszéljük a jövőbeni elképzeléseinket, terveinket és a közösen végzett munkánk 

professzionálisabbá tételének lehetőségeit, a fiatalabb generációval való együttműködés 

opcióit. Emellett tartanánk a részt vevők számára az elsősegély témakörében egy ismétlő 

előadást, a protokollváltozásokról, és az újraélesztés gyakorlatának elsajátításával. 
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Szeretnénk a tagjaink és önkénteseink számára ünnepséget szervezni, ahol megköszönhetjük 

munkájukat egy közös ebéd keretében ünnepi müsorral kiegészítve. 

A szervezet X. kerületi kirendeltsége a pályázat segítségével szeretne a kerületi iskolák 12 

diákjának kortárs előadó képzést szervezni. a képzés témaköre Elsősegélynyújtás lenne, és 

12 fő fiatal képzését tervezzük, akik a továbbiakban saját iskolájukban és lakó 

környezetükben kamatoztathatnák megszerzett tudásukat, melynek megszervezését és 

lebonyolításában végig segítenénk a fiatalokat. 

Az elsősegélynyújtás képzés célja, hogy a fiatalok elsajátítsák a téma legalapvetőbb 

tevékenységét - kiemelve az életmentés fontosságát -, megismerjék az ember anatómiai 

felépítését, felismetjék a sérülések fajtáit és minőségét, valamint az elsősegélynyújtás jogi 

hátterébe mélyebb betekintést kapnak. Az elsősegélynyújtás oktatásban leginkább a 

gyakorlaton keresztül jutnak elméleti információkhoz, és minél több tapasztatot szereznek 

annál határozottabbak, magabiztosabbak lesznek a kiképzett fiatalok. A képzés sikeres 

elvégzése után, saját iskolájukban és lakókörnyezetükben képesek lesznek a megszerzett 

tudást hasznosítani és tovább adni 

A fiatalok számára szervezett kortárs előadói képzés 24 órás tematikára épül, mely egy záró 

vizsgával fejeződik be, ahol a résztvevők számot adnak a megszerzett tudásukróL A képzés 4 

hétvégi napon kerülne megszervezésre. A tematika 4X6 óra melyet 2 órás, a megszerzett 

tudásukról számot adó vizsga zár le program a Kőbányai iskolák számára kerül meghirdetésre, 

iskolánként két-két diákot lehetne delegálni. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. június l.- 2016. december 15. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem tel.ies költség saját forrás igényelt támogatás 
me~nevezése 

Egészségnap eszköz 100.000 20.000 80.000 
költsége( teszt csík, 
fertőtlenítőszer, stb.) 
Kirándulás utazási 100.000 20.000 80.000 
költsége 

Kirándulás étkezés, 100.000 25.000 75.000 
folyadék biztosítása 

Kortárs előadói 45.000 5000 40.000 
képzés eszköz 
költségei( kötszer, 
írószer, tájékoztató 
nyomtatványok, 
stb .. ) 
A 12 fő képzés ideje 35.000 10.000 25.000 
alatti étkeztetésének 
költségei 

Ünnepség szervezése 100.000 30.000 70.000 
(étkezés, díszítés, 
ajándék stb.) 

Igényelt támogatás összesen: 370.000.Ft 
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Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
műkődéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016 .. ;.'f.::~,., .... f': .......... . 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

Igen nem 

x 
y 

x 

\ 

\ 

x 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: 1956-os Magyarok Világszövetsége 

Székhelye: Budapest, Koppány u. 5-ll. 

Képviselő neve: Trencsényi László 

Adószáma: 18002382-1-43 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1992. Ol. 07. Száma: 14.Pk.67494/1992 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: +36 30/246-0231, 56mvsz@gmail.com 

l. A kőbányai tapzervezet * 
Neve: '56-os MVSZ Kőbányai Tagszervezete Címe: ll 02 Budapest, Ónodi u. l. 

Tagszervezet vezető neve: Barabás János 

Telefonszáma, e-mail címe: 262-8155 

2. A kőbányai ta&csoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet)** Hj,J \r '.~1.',.\H(,t"-~ '\ h~·.•.:.r. 4 E] 
, , '·->··\ .,,\~~-~~1\_f)'~~1-''.;i".)'',,'·\,'J 

Intezmeny neve: ................................................................. .- '""' ....... r.·'·:···.,,-.~,: ... ···· 

címe: ................................................................ ~ •.. ,,~ ...•... {L/..21/i~.J./:lo:r:'/~--
Tagcsoport, klub, kör megnevezése: ......................................... ·~i··~· .. ;if.•i;::··: -~: .... · .... · · 

Intézmény vezetőjének neve: .................................. :. ~ ................................... : ·:. ·:: __ 

T l fi 
' 'l ' . ' . . j v. ()__()-' .. ::1 'J();Jdö: e e onszama, e-ma1 ctme ....................................................... ::.:.;·;,~.~;,"c;'···· .. · ... ·· .. 

A pályázatért felelős neve: ................................... · · ........ : .................................. 1~~~-~ 
A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzü&ri adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: ........................................................................................................................................... . 

Címe: ......................................................................................................................................... .. 

Bankszámlaszáma: ................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Zrt. 

Címe: l 051 Budapest, József nádor tér ll. 

Bankszámla száma: 11705008-20148821-00000000 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott 
kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy 
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 



PÁLY ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l olda!l 
Együttműködés és részvétel 

- a Világszövetség által szervezett ünnepségeken és megemlékezéseken koszorúzás 
(Corvin-köz: március 15., október 23., november 4., Kisfogház, Új Köztemető 301.) 

- a Kőbányai Önkormányzat által szervezett ünnepségeken és megemlékezéseken, 
koszorúzás (Magyar Oltár: március 15., október 23., Kisfogház Új Köztemető 301., 
Szent László-napok, kerületi ünnepségek) 

A Kőbányai Tagszervezet folyamatos és rendszeres egyesületi élete 

Bajtársi összejövetelek és találkozók, együttműködés és tapasztalatcsere az 1956-os 
társszervezetekkel- tekintettel a 60. évfordulóra (TIB, 56-os Szövetség, POFOSZ, Corvin
közi Bajtársi Közösség 

Buszos kirándulások tagjainkkal: 
- a kiskunmajsai '56-os Múzeum és Ifjúsági Tábor 
- a pákozdi Katonai Emlékpark 
- a recski Nemzeti Emlékpark 

Az 1956-os Forradalom 60. évfordulójával kapcsolatos központi és kerületi rendezvényeken 
való részvétel és együttműködés ('56-os emléktúrák a kerületi iskolásoknak: túravezetés, 
előadások, dokumentumfilmek vetítése) 

A Tagszervezet irodájának folyamatos működtetése (irodaszerek, tisztítószerek, karbantartás) 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. január 15-2016. december 15. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Ünnepi 110.000 Ft 20.000 Ft 90.000 Ft 
megemlékezés, 
koszorúzás 
Egyesületi működés 80.000 Ft 40.000 Ft 40.000 Ft 
Bajtársi 50.000 Ft 20.000 Ft 30.000 Ft 
együttműködés 

Buszkirándulások 210.000 Ft 40.000 Ft 170.000 Ft 
Történelmi 60.000 Ft 10.000 Ft 50.000 Ft 
hagyomány-átadás 
Irodaszerek, iroda 30.000 Ft 10.000 Ft 20.000 Ft 
karbantartás 

Igényelt támogatás összesen: 400.000 Ft 
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Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

x 2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

x ,.., 
bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a .J. 

szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
l 

szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
! 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x másolata 

6. Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe x helyezéséről szóló igazolás 

( i.{) 
Budapest, 2016. -~v.: ..................... . 

••••••• oouo. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégsz~6!baJáírása és 

b 'l ". s MAG" e yegzoJe ,097 •ARol( v:1, " eudaPe '"""Gszo 
lel tr: st, ko11pán VE'rs~ 

,----..__ \ /) / 4dószá111~-: 21s..51<{'
5 

o. S-11 

öL~~~ú·;~~; ~.;~;~~rii ..",..,_, .. , 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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, ,1 ASRA ATVt\. 

20111 APR O 8. 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szen·ezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A · 1 · · t . H o l- Cl<~ ~ c' ... ;". J (! 1-c G_ J?, LL ct o ff>[,, i; ,F c-v'-1 {~Q {, fe- t C-pa y azo szerveze neve. . ........ v .... -.. ; ......................... v· ............. o -v •••••••• • ••• • • • • • • • 

Székhelye: l?f. .. U J>(' ... 1:\<:,tJ~ .. ~t~ '! .. (l~.~~.: .1! .·:, .. Adószáma: .. ?JQ .Qf? ~~./. .-:.7-:.--:/-t.!. ..... 
Ke, v'sel" · fófu/c1t·· e.y·>n<::',t)-, ·J ek r1 . ~-) p 1 o neve ........................ :-, ...• ~ •. <. ••••••••• -••• ·}.,.:-. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B.·· 'b' ·d' · /SSC 'ít. J·- s · . CI_Ca1-j.l uosag1 eJegyzes aturna ...................... :J............... zama .......... ..-:.,J ....•.••.•••.....•• 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 
---·--~--· ---- ·····----------·-------·-

Tel. szám, e-mail cím: .......... ~? >~ :S .. :-:.5):. ~r.'! .................................................. .. 
l. A kőbányai tagszervezet * j 

Neve: .tJ.}.f ... .k:~~.rb.c\~.\:~.J: .. ~~.~~::r~::-:?.~J~ .... , Címe: ~:f. .. .!.~~f ... !f:.--:.~:s ... ~ .. ·.}J.f.~ ........ . 
r\ ., ,..., e& l ~ 

Tagszervezet vezető neve: ... D.Q.I~'J.Ol.:! ...... ~:.{:;.-:::-:-~~.'j:';~,~~ .......................................................... . 

T 1 ..:: · ·1 · . t\G:.., -~,";'>cr) tc·~)c. c.tvn1cd-· ;rtcL 0 oUut''/1-. 11 ee .Jva e etonszama, e-ma1 clme ..... t. ........ '.-. ......................... ~ .......................... , ......... ~ ........ \) .. ~~.:v ........ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 
I t' · · ÍJt)i)-,\i;l~~) ;: ~o~ KOS ·r. _K!·:iWLE1 
n ezmeny neve ............................................ , .... 'K'1'U>'·~ N\'".'' ··:-<','I"R"n'R',,~-:;.-,·~•"f?.:~'n' · • ... .. 

Címe: ........................................................ ;-:-:-:~·:-: .. :X:::~:-~:~.':.:!-~-:-~:~-:~ 1~:::-~:~~-~-:-:~-::-:-:·:-:· •••• 
.. , l~tató:;;;a;·! ~ / ~. 5:1 ~ / ']__ol_(; (It, ... 

Tagcsoport, klub, kor megnevezese: .................................................................. ', .. 

I t · • ".. k . ! >;:ih APR fl:' ! n ezmeny vezetoJene neve ............................................. : .. ............................. . 
l 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................. ;·:~-:--:-:·: ... : ...... ::::1\iC\f.~P:P ...... ~::: ,·:.·;-:-:-: .. . 
' ' ' " • , !~)Ot'·/.;W ~"l!ii,,f;\,~-J.:'J- _!.,;,ol~. 

A palyazatert feletos neve ................................ : ............................................ wrtr .. 
A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ............... :;; .......................... ;; .. :~:·: .. . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A · 1 .. · · · d · [!.1 "'' :()..·) Tc.J?,,~"?{Jet..~.:-, 1 ~1].,~ szam avezeto penzmtezet a atm: ..... >·: •• ~,,:.~.:-.-"' .... • ............... .;.Y. ..... :;-;.r: .... : .... ;-.:t-... , ..................... . 

N . 'j) ,/. o. >< J.tl . e, c·L . c l < ~7f ,<:.::... eve ............ J:........ .. ............ .r: .. ,l_, ............................................................ .. 

Cim~: .... :f:>. p.; ....... J. J .. 3. 2'~ ....... ~Ic.Lt.lh?., .. J.:~.: .... .L .C: .. : ............................................................. . 
IJartkszámlaszáma: ......... .l.!. J.).~~) .. Q .t;:'.:?. ... ::: ... /;/&:~ .. :?.) .. ('.~ ............................................. . 

l -
·tr ])Oí'i H l { :?uC\'A f~,,\V l~ 

) -~ o ; . 1.) e h.c~.::.t . .__ · L~ . :)) 1 (' r~~ J- . t 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

r' L l_ l ~ \ _l 
A számlavezető pénzintézet adatai: 0Mw-?o') í <:.H:::D-?e.h-pejJ..J?~fV 

Megnevezése: ... P:.T.f.-.. ... x;/~L ~~:l:": .. :f~;(/~12-..................................................... . 
Címe: ..... J.f. .. ~ .. )P.3..~ ........ J..~~ .. !:1 ... .!.Q ........................................................................ . 
Bankszámla száma: ..... .J..r.:f . .J..:?..9.Q.5. ... :::.~s:.-R . .:?..~.v.2.-..................................................... . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A ta'mogata' 'l" · v! '":ill l)<',Y/ c c~/', ·~JL }-t ~._J? sceJa ...................... ~--. ........ >, ........ ~ .. , ........................•......•.. 

A t ' t' .. ---t l --amoga as osszege: .......................... .- ............................................... . 

6. Kötelezettséget vállalak arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 



P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT (PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

l r \ - <\-.... " \ v l 'o 
()_ VIA.Ol ~n ~~,c_, P./~ !Yl C~07 C?~-'-1 L R U~- 11\A..L ~~ 7? C:A. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 
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Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata. 

,\ 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető x 3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának )< másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló O BH-nál történő letétbe 

/~ helyezéséről szóló igazolás 
- -- ----- - ·-· -· -- -----~---··-·-·-
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A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

A pályái:ó'iobányai székhelyű civil szervezet 
( egyesrité(alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 



PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: .. N..~.C?X~:~\.~.'p~\~~~; ... ~:t\.f\~~00 .... ~~~~~~~ .. (~!}~) 
Székhelye: .~.C?~~ ... ~~~ \).1\ ~.9. T.~.~~~~\~\ .. ~~ .. ~t-Adószáma: ... ~.?.C: l.~~ J~ .. -:-.~:: .. ~~ .. 
Képviselő neve: .... . ·:t~~<;~~ ........ ~. ~~"':?:.':!.':':.~l::.f!: .............................................. . 
B,,, .b. , d' ljCJg~1 ,Ott: 'L~, s, '=fl GoJo:} uosag1 eJegyzes atuma: ..... ' .. : .............. : .............. zama: ........ : ...... : ................ . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím:(O~.\)~~.~~.~·~.~: .. ~r ................................................... . 
l. A kőbányai tagszervezet * 

. l'{ oc, Ü1-\-c ~'n CSC'í'C> W\ · . If A oJ1 ?:, f tL- c:,R 1'0 Nru lA . ~ . Neve ....................................... ) .......................... , ~Ime .. 1 ..... ; .......... ::)·· ..................................... .. 
Tagszervezet vezető neve: ... ~.?:~~?~ .. -: .... R'J-J\~?.c:: ....... ~.?.~~ ................................................ . 
Telefonszáma, e-mail címe: ....... Q.~.~.~.~.~?. ... ~.~? .. ~.~ .. ( ....... 9.h~;t')~.Ü;;~~ .. ~j-~.:.~!J: .. ~c~ 
2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: .................................................... t· n m,.;:.v;.:~:-~-~~-;r-v .\~i{~_:x, ·.J(:-~:;.~~-~-,-i-;:1 . 
KOB i\ NYAl '):'í i((~ l-t ~·~1 ,\'·:l Zi'.T l 

Címe: ................................................................. l ~~~:~.:!.1;;~'-'}~~~.:;:r.' .. !.~~; ;~;~.';:.......,_-:-! 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: ............................ .l.l.~tfl.l9:".Z'~ 1.:d.( f .2 ... ) .1.2 9./J.O<G/ Ll .. .. 

I , . .. . , k -. l " • r·· r· .. , . .,. ntezmeny vezetoJene neve: ................................................... .'.í;,( .. L\,,;;;.,_ ......... .. 

Telefonszáma, e-mail címe: ....................................... {·~·-.;·:: ......................... ..-n--
1 EJosJ.:an : ;i· Hö<:Jó: 

A pályázatért felel ös neve: ......................... · · · · · · · · ·······i ........................ '''''''"'·'·········??··· 
A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ............... L..._ ......... ""' ... ·"'''"~_ ....................... . L..JL-..p l 
3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: .......................................................................................................... .. 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ...... QJ'? ..... ~.0. 1::\.~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Címe: ......... Y.~/~.~ .... ~ .. \:.'::-.~.C:. ......... ~:.: ... ·! .. : .. ~~: .. : .......................................................... . 

. . . ~A+ Gc:fv09. ~ Lu~L' 1-1~1cJ Bankszamla szan1a ............................... -; ..................................................................................... .. 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a L pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az L pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - L-n_e~_ 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége).:?.: .C::·~-~~ ....... 1.~.: .. : .. ~~: .................... . 
IV. KÖLTS ÉGVETÉS 

A kiadásnem 
me nevezése 

l 
\;\TA. 7_~() 

teljes költség saját forrás 

Igényelt támogatás összesen: .... ~:~~~ ... ~~~--~ ..... Ft 

igényelt támogatás 
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Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata, 

y 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
l 

szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 'f 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 'l másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

(\~1- IC). Budapest, 2016 ......... : ...................... . 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője o'f. ORS_::1r 
o~ ·!r,, 

J}j(~~f.~' .. ~.~---·········· .. J. • e~ ~'111n ·- l~ 4~--\ 
A pályázó kőbányai tag~~~~~~ ~ezetőjének 

aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

Orsz~go's, regionális egyesület cégsi6:rű 
aláírása és bélyegzője t 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

( 

3. 

4 



u. \---Ct~~~-- ~ -a.ű~~\-\t::h 
f:_ () --1\ A l-g l 2.."0 ;\ (, If< lA: ,~,.tJV\ ,<\T\/f\/f:-

PÁLYÁZATIADATLAP 

?i'H"' f. DD '' li\ 
-!JJHJ /H~\ J.{,, 

A civil szcrvczetck 2016. évi támogatására 

l. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett alapítvány. 

A pályázó szervezet neve:Rákosmcnte Mentésé(·rt Alapitvány 

Székhelye:Budapest, ll 08. Tóvirág utca 14 

.Adószáma: 18517226-1-42 

Képviselö neve: Ferge László 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2013. december 13 .Száma: 11837 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú. kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: info(l_i)mento 17alapitvany .hu 

1. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Cítne: ............................................................. .. 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma. e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervczet)** 
J ', _;, • ~~.··!.~\Ff/'. r •. - ·', ·~·l~ 't..'~~7' ~J~..:,·~ ntezmeny neve ....................................................... 1:; H' ...... ,·.:,., .. l v· :;• 'i·";;.; v :..·,;.·r 

' .". ~·· -·-· \! • t' íi .- .. :~~·~~·-·~·----~---·· 
:tmc .............. ·•· · ................ ·: ........ -........... -........ ·:· ·,:.:·_;;,:,~·.:.·.· .1(. j j 'i~;ijJöi[;-'.:ú ... 
I ag csoport, kl ub, Kor megnevezese: .......................... , ............... J_.,: ......... : ... ,; ........ .( . : 
I ~ · "· · k , . . . u, ,\pr, ; L 1 ntezmeny vezetoJene neve .................................. ·f ..................... · · .. · .. · .... · · .. · · ... : 

Telefonszáma, e-mail címe: ................................... .. .-.~.·:·:: ......... . ---f 1;.~: ••••• :::~-:-.:.-:--. :-· -
; f-:.·.: .. ~,.r71 .U v ~ ... ,.~h F:!r..uGV: 

A 'l ' ' t' l l" , I,T1i•ll,~! ,'f payazatert e e os neve: .................................... ·r .... ............................. : ......... 1'~)J~ 
A pályázatért felel ös telefonszáma, e-mai l címe: ............. -::: ... :.: .... : ..... : .. :·:-.::::::.-:-;;·:-.--.-;-:;·.-· 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ........................................................................................... .. 

Neve: ........................................................................................................... . 

Cítne: ............................................................................................................................................ . 

Bankszán1laszán1a: ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervczet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése:.OTP Bank Zrt. 

Címe:Budapest, V. Nádor utca 12 

Bankszámla száma: l 171 OOO 19-2000092:\ 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhclyü. dc Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázatacsetén töltendö ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

ll. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részérc a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) últal meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más förrúsból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozúsa, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólcvonúsi joggal rendelkezik: igen - .!!!:!!! 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ........... . NEM IHtSZESÜLT! .......................... . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE:Rákosmentc Mentéséért Alapitvány 

lll. A TERVEZETT PROGRAM RÉS_?._!,ETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Az egészségügyi ismeretek széles körü ismeretc elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a 

hirtelen keringésmegállás miatt a klinikai halál állapotába került személyek túlélési 

esélyei javuljanak. 

Ehhez minél több személynek kellene ismerni az újraélesztés lépéseit. 

Évek óta végzünk újraélesztés oktatásol\.at laikusok részérc ingyenesen, saját 

szervezésben és felkérés alapján is, több száz szcmélyt oktattunk művelődési házakban, 

bevásárlóközpontokban, oktatási intézményekben. 

Eltökélt célunk az újraélesztési ismeretek iskolában történő oktatása, melyre úgy tűnik 

rövidesen lehetőségünk lesz, szeptembertől tanórákon oktathatjuk egyenlőre a XVII. 

kerületben. Amennyiben az igény felmerül és lehetőség lesz rá illetve kapacitásunk 

lehetővé teszi, kiterjesztenénk ezt Kőbányára is. 

Ehhez azonban szükséges egy oktatói tanfolyam elvégzése is. 8 új önkéntes oktatónk 

kiképzését tervezzük erre az évre, melynek költsége fejenként 40 OOO forint, ehhez kérjük 

a támogatást. 

Az alapitvány szervezésében ezen oktatásol\. ingyenesek és önkéntes oktatóink is 

dijmentesen végzik. 

'--------------------------- --------- .... ---·--· 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. év 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás 
megnevezése 

oktatási 320000 70000 
költség/tanfolyam 
d i ja 

----

-- ---

~-~- ----· 

Igényelt támogatás összesen: 320000.Ft 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Csatolt mdléklctek 
-------- --- - -· ~---- ., ..... ---- ---- -~----" 

A nyilvántm1ást vezető bíróság e1 -edet i 3 O napnál nem 
régebbi igazolása a szervezet nyi Ivántart ásban lévő 
adatairól, 

------------

A civil szervezet létesítő okirata 
alapszabály, alapítvány esetében 

(egyesü 
alapító 
la ta. képviselője által hitelesített_m{l~() 

letek esetében 
okirat) a szervezet 

------

n tagszervezettel A nem köhányai székhelyü, de K ö bán y á 
1yilvúnt 
gebbi ig 
datairól 
gszerve 

rendelkező szervezct esetében a 1 artást vezető 
bíróság eredeti 30 napnál nem ré azolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő a , valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai ta zet müködésérőL 

-~~---- ---

A kőbányai intézményi háttérrel ezö jogi 
személyiség nélküli szervezet es szervezct 

olása a szervezet működésének helyet adó intézmé 

rendeik 
etéhen a 
ny 1gaz 
kenység működésérőL létszámúról és tevé 'éröL 

A szervezet törvényes képviseJöj c aláírá si címpéldányának 
másolata 

·------- ------------ ------------

Az előzö évröl szóló beszámoló íJ történő letétbe OBil-m 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016.Április 20 

igényelt támogatás 

250000 

1gen nem 

x 

x 

x 
--

x 
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P.ÁLYÁZATI ADATLAP 

A ci v i l szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAi: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérr·el rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Szent László király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi 

Megújulásért 

Székhelye: ll 02 Bp. X. Liget u.J 5/b. 

Adószáma: 18193996-1-42 

Képviselő neve: Bicskei Gáborné 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2007.07.05. 14. Pk.60478/2007, .............. Száma: 10297 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú O 

Tel. Szám: 06 20 397 7586, e-mail cím: orbaneva.56(Ú)gmai!.com, orban_eva@hdsnet.hu 

A kőbányai tagszervezet * 
Neve: ................................................................ , c:írne: .............................................................. . 

Tagszervezet vez.etö neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszárna, e-n1ail círne: ........................................................................................................ . 

l. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ... 

Címe: ....................................................................................................... .. 

Tagcsoport. klub. kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Telefonszáma, e-tnai l címe: ............................................................................. .. 

A pály<izatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................. .. 
. . . ··-- -····· 

Neve: .................................................................................... :: ::,:~·;;. 1.:., •• : , .. _.:7 :~:;·.:.~;~;.:.~·~,..\.,~" :''·~,,_ '.,~·./: • 

Címe: ... _··········::·····:················· ............................................... :;;;;:,:,::_ ... : ... ~ .. ·.J}l};'~··'J"OA.f/.!1.-·: 
Bankszamlaszama ........................................... _ ...................................... {. ............. :/ .. : .. 

·:~Fi APR 7 q 

-- 1-----
-1' 1 :J (j j·::.. l\._ -l 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezetö pénzintézet adatai: 

Megnevezése: K§H Bank 

Címe: ll 02 Bp. X. Liget tér J. 

Bankszámla száma: 10400157-50526768-89531007 
* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 

szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a J. pontot a tagcsoport országos 

vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a köbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkom1ányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más fonásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs :folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyiben 20 !6-ban már részesült a Köbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A tán1ogatás célja: ............................................................................................................. .. 

A támogatás összege: ........................................................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. ( 
, . · , \ r . 
. ~~) Í~~~~k~·~ (;1'~ VJ F)'L-{ 

,'j.1óki~i/;-... Bicskei Gabqme s.k. 
,:~~: €,rköic~1.()& ' 6

:,00 "'..,,~ K ' · l "k l~ ~t;;~\;:" . .,.~'l. uratonuru e no e 
(;)~ ~."'~·~,~ .. ·'".i li:fl ~ ··~;:f- ,R ·t~ ·j 

If) ··""!J J 

~~~i;~~ .·/· / 
., .... ,_,_~.;-t:"' ........ ..~ 
.___..-' 
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PÁLYÁZÓ NEVE: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ALAPÍTVÁNY 

!_!!_._~-I~_l.!_Y~?.:~-~·'f~~l!Q~~~~ ... ~~§~!-~:!I~§ ... l.:·~!~:§~J!~_gf.~!l~~E__l_old'!ll_ __ _ 
Az 1945-53 közötti időszak bemutatása. A szavjet Gulák-táborok mintára tervezték és 
valósították meg a deportálásokat és kitelepítéseket, a különböző táborokba. A 
Szovjetunióból hazatért Garasin Rudolf javaslataként, aki jól ismerte az ottani rendszert, az 
osztályellenség kiíktatását (polgári réteg, vidéken a kulákság) a kitelepítés mellett a 
rabszolga kényszermunkával kötötték össze. 1951. má,jus 21-én kezdődött a Fővárosból, 
így Kőbányáról is a kitelepítés. Ez alkalomból emléktáblát is avatunk a kerületben. 
A könyv erre az alkalomra készül. 

Címe: Kommunista gaztettek 1945 után ll. A ,,magyar· Gulágok" világa (kitelepítések
közel l 00 Köbányáról kitelepített személy kimutatásával - 65. évfordulója). 
Tartalomjegyzék: 

A magyar-kérdést alapvetően meghatározó nemzetközi helyzet 
A magyar történelem főbb jellemzői 1945-1956 őszéig 
194 7. A kékcédulás választások 
1949. A májusi választások eredménye 
Az ÁVH kialakítása 
A XX. kongresszus hatása a magyar politikai életre 
A magyarak ellen elkövetett kommunista gaztettekért 
nem volt felelösségre-vonás 
A szavjet Gulágokról 
Magyarországi koncentrációs táborokról és kitelepítésekről 
Létrehozták "magyar Gulágok" világát 
A Recski Kényszermunkatábor történetéről 
Az országon belül zajló kitelepítésekröl 
A Hortobágyra kitelepítettekröl 
Budapesti kitelepítések története 
Valós számada tok, az Állambiztonsági Szalgálatok Történeti Levéltárából 
Kimutatás a Kőbányáról kitelepített családokról 
Mellékletek 
Személyes visszaemlékezések az üldöztetésekröl 

Másik kiemeit évforduló 1956-os forradalom és szabadságharc 60. éves évfordulója, 

-~!!l:~ly~~ ~~~~~~!!1:! \,'~~~!~~~§ ~íj<l:~~~~~(l, ~i~t.l.~~lt ~~~8~!!11~~~~~~~~-~~~·~~~ !~~<?.8~!~~!: -·--- -- --

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. március 1.-2016. december 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 
kiadásnem teljes költség l saját forrás igényelt támogatás 

r----megnevezése_. __ 1-------·--------r----Könyvkiadás, 350.000.- 120.000.- 230.000.-
nyomda, nyomdai 
előkészítés ·······----··~-······-········-···-···--··-----···----------.. -~ .. --.. - ----·-·--·--·-····-··--·-·------···- - . 
1956-os forradalom 150.000.- l 80.000 70.000.-
és szabadságharc 60. 
évfordulója 
(vetélkedő díjazása) l 
Összesen: 500 OOO.- ___________ L~QQ__(J_QQ~--- 300 OOO.-

·--~--

Igényelt támogatás összesen: 300.000 Ft 
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nem Csatolt mellékletck Igen 
r-·- ···-···-··----·····-·---------------····-···-···-·····-------·--···--·--·-··--······------------·-· ··························-·····-·-···----------·-··-··-····-· --=----1-----l 
J A nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem 
11. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévö x 

adatairól, 
~--···· ········-···········•·»-.. ·-······················· -·--. ·········································--·---·------------ ········- ................................... ·····························--· ... ···-· 

1 A civil szervezet létesitö okirata (egyesületek esetében 

12 ~~~:~~~~~~:=r~i~;;~sí~~::;o~:~~,ító ok ir:~ s:~~7~~-_: -~- ~ 
i 

l 
l -~ 

1- . 

A nem köbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettel 
rendelkezö szervezet esetében a nyilvántartást vezetö 
bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igawlása a 
szervezet nyilvántartásban lévö adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet miíködéséröl, 

l 
l, A köbányai intézményi háttérrel rendelkezö jogi 

személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 

l
. 4· miíködésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 

x 

x 

. miíködéséröl, létszámáról és tevékenységéröl, 
f----t--------------------------------------------·-·------·--·------------ -- ------+-----1 
!5 A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

r ·r l~~~~~~}~!~ -- --- -- ---------------- ---------- - -~---- --------
16 Az elözö évröl szóló beszámoló OBH-nál történö letétbe x 
l · helyezéséröl szóló igazolás 
! 
_, _1...._ _________________________________________ ~--------------·- _______________________ __L_ ___ _t__ __ ___J 

/z:-;;í:íÓ-k~:-;> 
/ "., · s Erk o; -"' ~ 

,~"~','::-'c ,~._"',." c~/.,.,.,.-;:,'\ 
"; (l r~ .. Ji;-;-· ~7 ,..·~\ 

Budapest, 2016. április 15. 

" Xi"~-0# -- - l l l ' 
ff li~?~.. 1,~ \ -:-; ' ' \ ,1 

1::;\.?\ .,.,P .. : .. ~: .. ':J!~~-;:.' ..... J. :-I ... ~!::~~ ........ . 
~.t";-: .. J /A pályázó köbányai s~ékhelyií civil szervezet 

·~·~·············~··················~··~····· 

A pályázó köbányai tagcsoport vezetöjének 
aláírása 

·············6··········· .. ················· .. ···· 
A pályázó köbányai tagcsop01i, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

-- (egyesület, alapítvány) cégszerií aláírása és 
bélyegzöje 

Országos, regionális egyesület cégszerií 
aláírása és bélyegzöje 

A köbányaí háttérintézmény vezetőjének 
cégszerü aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: SIBRIK Kertszépítő Egyesület 

Székhelye: ll 08 Bp. Maglódi út l 05/c. fsz.24 .. Adószáma: 18175110-1-42 

Képviselő neve: Kócs Sándorné 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2001. 04. 23. Száma: 9.Pk.61 054/2000/2 

Közhasznúsági fokozata: nincs, X közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 30-355-0645 kocssandorne@citromail.hu 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Címe: ............................................................. .. 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** __________________ ,--- _____________ . __ .... -----
1 JHJO,I'I-:,,,\"' ;;V,-d!íl'>: ,': :,.:FR~:L~·:'l 

I t
, , o l J~(~l?.'\!';··,, '!>,5 (;'ll. .. ::(f.l~rl~·' .. :_ :,"·;··t /• 1 

.• '1' n ezmeny neve ...................................................... , ........... ,._ ... _._,_ .. , .. _,.,~·-~"····-···-.. .. 
• l (.:i-'''"'·· ! ..... r •. '·1·1 ,: .. 

Címe: ................................................... ··············-'·· 1n:•.cy.:;:.•-:·Kf·()..-:~. .. ,~21/·10{.r.·j·ll f\ldi,t...·~·~ ,,1 . .t-:.} v . . \O. . .~ .. 
i 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: ............................. ·1'· ..............• •;_·-.-_ •.. ,. , ·!~,_· -~- ......... . 
. · ~ t·, '~\r., · ~ 

I ' ' ... ' k l . -- -ntezmeny vezetoJene neve: ...................................... ~ .... :, ............................... .. 

T l 
-C ' 'l ' ' >-jCI., :;,,, -:J V. <A ({1:, Í~- ')(.;~~---· e e1onszama, e-mal Clme ........................................... ~•lJ·"'··;-, .- •......•.•....• ,..).-,' ...•. , ,•ac -

: ~-pi;~:-~-1('- 4 ( ! 
' ' ' " : o '~<A.( r-A palyazatert felel os neve: ......................................... J ............................................... (, .. [) 

•-..----····---··--· .. 
A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................. . 

Neve: .......................................................................................................... .. 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP BANK. 

Címe: 11 02 Budapest, Körösi Csoma sétány 

Bankszámla száma: 1171 0002-20084125 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: 1gen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Pálvázat a Sibrik Kertszépítő Egyesület 2016. évi működéséhez 

Egyesületünk immár 16 éve működik. Célunk: a környezetünk szebbé, lakhatóbbá, 
emberibbé tétele. Minden tavasszal javítjuk a tél által okozott károkat, pótoljuk az egy-, 
kétnyári növényeket. Ezeken a veszteségeken virághagymák vásárlásával segítünk (idei évre 
550 db-ot rendeltünk a Bakker Holland Hungary Kft-től), így a hagymás növényeket 
megfelelő gondoskodás mellett évről évre megcsodálhatjuk. 

Az elsődleges feladatunk a környezet- és természetvédelem, de 2004-től közösségépítő 
klubokat is működtetünk. Emellett 2007-től programjainkat havi egy alkalommal (a hónap 
utolsó vasárnapján), kirándulásokkal is bővítettük. 

Közösségépítő klub jaink: 
filmklub - 2 hetente, 
fitness klub -heti 2 alkalommal (hétfőn és csütörtökön) 
a többi alkalomszerűen a fentiekhez, illetve egyéb eseti megmozdulásokhoz kapcsolóan 

működik. 2015-ben ismét meghirdettük a lakossági fórumot, melynek célja az itt élő emberek 
nyugalma és a területünk rendezettségét segítő felsőbb vezetőkkel való egyeztetés, 
konzultáció. Tavaly február óta területünk illetékes képviselője - Agócs Zsolt - havi l 
alkalommal fogadóórát tart klubhelyiségünkben. 

A kirándulós programok egy részében olyan városok történelmét, múltját próbáljuk 
felidézni, megismerni, ahol gyógyflirdők vannak. Előfordul, hogy a flirdőzést összekötjük egy 
kis kirándulássaL Mindenki maga döntheti el, melyik csoporttal tart. Történt már, hogy a 
családok mindkét prograrnon részt vettek, így kellemesen, változatosan tudták eitölteni a 
napjukat, maradandó élményt nyújtva minden korosztálynak. 

2016. évre tervezett további kirándulásaink: Kaposvár, Mezőkövesd, Győr, Siófok, 
Kiskunmajsa, Magyarhertelend, Berekfürdő, és Tamási. 

Mivel az utazások és belépők költségeit a résztvevők maguk fizetik, gyakran 
előfordult, hogy nem mindenki tudott eljönni, mert anyagi helyzete nem tette azt lehetövé. 

Az együtt eltöltött napok változatosságot, tapasztalatokat és kellemes hangulatú 
kikapcsolódást jelentenek mindazok számára, akik jelen tudnak lenni. A kellemes vasárnapok 
után ezek az emberek a szürke hétköznapokon is segítik és figyelik egymást, aktívan vesznek 
részt eredeti célkitűzéseinkben is. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, legyen segítségünkre, hogy a közösségépítő 
programjainkat, a havi kirándulásokat és klubösszejöveteleinket tovább tudjuk folytatni. 

Költségvetési kérelmünk: Kirándulások 
belépők 

villanyszámla 
klubösszejövetel 
Összesen: 

100.000.- Ft 
l 00.000.- Ft 
l 00.000.- Ft 
50.000.- Ft 

350.000.- Ft 
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2016. május 01-től2016. november 30-ig részletes költségterv 

kirándulásokról 

dátum: úti-cél: úti ktg. belépő összesen: 

40 főre 

2016. május Mezőkövesd 90.000.- Ft 60.000.- Ft 150.000.- Ft 

2016. június Győr 90.000.- Ft 72.000.- Ft 162.000.- Ft 

2016. július Kiskunmajsa l 00.000.- Ft 44.000.- Ft 144.000.- Ft 

2016. augusztus Si ó fok 80.000.- Ft l 00.000.- Ft 180.000.- Ft 

2016. szeptember Berekfürdő 115.000.- Ft 40.000.- Ft 155.000.- Ft 

2016. október Magyarhertel end 120.000.- Ft 56.000.- Ft 176.000.- Ft 

2016. november Tamási 90.000.- Ft 88.000.- Ft 178.000.- Ft 

Összesen: 685.000.- Ft 460.000.- Ft 1,145.000.- Ft 

A program megvalósításának időszaka (kezdete-vége): 2016.05.01-től- 2016.12.31-ig 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

kirándulások 685.000.- Ft 585.000.- Ft 100.000.- Ft 
.. 

belépők 460.000.- Ft 360.000.- Ft 100.000.- Ft 

villanyszámla l 00.000.- Ft O.- Ft 100.000.- Ft 

klubösszejövetelek 100.000.- Ft 50.000.- Ft 50.000.- Ft 

1.345.000.- Ft 995.000.- Ft 350.000.- Ft 

Igényelt támogatás összesen: 350.000.- Ft 
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Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe x 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016. április 15. ,,SIBRIK" Kertszép{tő 
l, j 1 ' Egyes.~let 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

f{ J j. ( éllj 
1
/ ( o 1106 Bp., Maglódtut 103/a-107/lt 

/(If: ( .. JV( ••• , ,l(/: L.(. ......... A.dOsz.ám; 18115.t'l(M·42 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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• 
ll/T' ·~, 'ÖJE:" 
llfTIITFC'n ~ AJVEVE:~ PÁLYÁZATI ADATLAP 

'-J~ !.UH; r\'F: 1:\h~ivil Sfervezetek 2016. évi támogatására 

I. A l' ÁL Y ÁZÓ ADATAI:~ 
"" __ ....... ,.".__...,.....-. 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

Székhelye: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. Adószáma: ~8036644-1:-42 
illJI"', '"·.··,t 1, n·.·q<>.;,-.; :•,. l(J.H:rJL~·, 

Képviselőneve:SzűrDóra h•H' ';~.~n:~.~·~'. 11 ~l.~,''-JVZAT 
----~--~-- , ·,T ~,t._ .t• ·tl•l 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1992.01.09. Száma: PK • ixtdtc'·~.·.J; , K( ;_ .~·7~i·~/2·~-,-/-. .l-.f .. -... ·~ 
Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közh~znú . ; pr· .)· , 

l ,, ! ( 

Tel. szám, e-mail cím: +36-20-373-4635 szur.dora@gmail.cor!l ____ _ 

1. A kőbányai tagszervezet* ' Uös'~" . . díJ Elöadó: 
i l r·!··~.·r·""'i'f··t . l 
l ..... "•' • " ( l 

~:;:~~~:~ ;~:~ ~~;~~ :.·:: :.·: :.·::: :·:: :.·: :.·:: :.·::.·.·::.·~.~j~~: •::: :::::::: :=-~::::::: ::::::: :::: ::~ :~::: ::: ::}JL~ 
Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: ............................................................................................ . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ........................................................................................... .. 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ........................................................................................... .. 

Neve: .......................................................................................................... .. 

Címe: ........................................................................................................................................... .. 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... . 



-------- ---------------------

4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti ad~ltai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: Budapest Bank 

Címe:l061 Budapest, Andrássy út 12. 

Bankszámla száma: l O l 02086-15210202-00000003 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: 1gen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: ......................................................................... .. 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány pályázata a 2016. évi programjainak támogatására 

A Törekvés Táncegyüttes 1961-es megalakulása óta szerves része Kőbánya kulturális 
életének. Fő feladatának tartja a magyar néptánc és néphagyományok ápolását. Generációk 
sorát tanította és tanítja a néptánc és a hagyományok megismerésére, ápolására, szeretetére és 
átörökítésére. 
Az Alapítvány és az Együttes 2016. évi tevékenységei, tervei: 

Néptánc oktatás 
A Törekvés Táncegyüttesen belül 7 csoportban 200 táncos oktatása folyik. Célunk, 
hogy a legkisebb táncosoktól (3 éves) a hagyományőrző csoportig folyamatos magas 
szintű oktatásban részesüljenek táncosaink. A felnőtt együttes 2016. év elején a heti 
kétszeri próbák alkalmával kalotaszegi táncanyagát bővíti, melyből új látványos 
koreográfia fog készülni. A koreográfia betanítására és kidolgozására május 20-án 
kezdődő 3 napos oktatás (edzőtábor) során kerül sor. A szállás, utazás, ellátás 
költségeinek biztosítására nyújt anyagi segítséget az Alapítvány. Szeptembertől 

vajdaszentiványi táncanyagat tanulnak. Ez mellett folyamatosan frissítésre kerülnek a 
már meglévő koreográfiák és táncanyagok is. 
Fellépések, bemutatók, előadások szervezése lebonyolítása: 
Az oktatás során elsajátított táncanyagok fellépések, bemutatók során valósul meg. 
2016. februárjában nagyszabású műsort adott az együttes, ahol közel 150 táncos 
előadásában több mint 20 koreográfia került bemutatásra. Alapítványunk segíti a 
fellépések technikai hátterének biztosítását, mely elengedhetetlenül fontos a minőségi 
műsorhoz. Április végén együttesünk a Közép-Magyarországi Folklór Szövetség 
szervezésében megrendezésre kerülő Szilas Fesztiválon lép fel ahol a közép
magyarországi amatőr együttesek mérik össze tánctudásukat Idén ünnepli 
Táncegyüttesünk 55. évfordulóját, melyre szintén nagy létszámú színes műsorral 
készülünk, a műsorra való felkészülést minden korcsoport megkezdte. 
Kii/(öldi turnék, fesztiválok: 
Az idei évben az együttes Montenegróba utazik, ahol egy Nemzetközi Tánc 
fesztiválon hazánkat fogja képviselni. 
Táncházak, jeles napok, ltagvománvőrző rendezvények: 
Minden hónapban sor kerül a Törekvés Művelődési Központban hagyományőrző, 
ismeretterjesztő, kulturális rendezvényre, melyek keretében táncházat szervezünk. 
Főbb események: farsangi bál, március 15-i megemlékezés, szent-iván éji tűzugrás, 
pünkösdölő, húsvéti bál, Mikulás, Karácsonyi bál. 
Együttes működéséhez szükséges eszközök beszerzése, viseletek varratása, 
javíttatása, pótlása: 
A fellépések, bemutatók során használt viseletek, lábbelik, eszközök előteremtéséhez 
a már meglévők javításához ad anyagi segítséget az Alapítvány. Az idei évben a 
felnőtt férfitánckar viseletének kiegészítését, új viseletek vásárlását tervezzük, hogy 
meglévő koreográfiáinkat autentikus a kornak megfelelő viseletben mutathassuk be. 
A fenti tevékenységek, programok megvalósításának, lebonyolításának anyagi 
feltételeinek megteremtése nem kis feladat, ehhez nyújt jelentős segítséget az 
Alapítvány. Kérem a Tisztelt Döntéshozókat, hogy pályázatunkat az igényelt 
300 OOO forinttal támogassák, hogy mindez megvalósulhasson. 

Budapest, 2016. árpilis 18. . ........ :.~~~: ................... . 
Ala ítvány képviselője 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016. január l -2016. december 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Táncház, fellépések 
bemutatók, 700 OOO Ft 70 OOO Ft 
hagyományőrző 

műsorok zenei 
kísérete 
Külföldi 
vendégszereplés 
útiköltsége, l 600 OOO Ft 200 OOO Ft 
buszköltség 

Viseletek vásárlása, 
javítása 250 OOO Ft 30 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 300 OOO Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
1. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 

adatairól, 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe x 
helyezéséről szóló igazolás 

Budapest, 2016. április 19. 
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············································· 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

..................................... ~ ......... . 
A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

················································ 
Országos, regionális egyesület cégszerű 

aláírása és bélyegzője 

················································ 
A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatasara -··· · · 
i Elós;:;irn: 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: ' 

' 'db 
melléklet 

Elól:ldó: 

d~ 
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Újhegy 2000 Alapítvány 

Székhelye: 1108 Budapest, Újhegy sétány 1-3. Adószáma: 19669962-1-42 

Képviselő neve: Járomi István ............................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: 0100/Pk66639/1991..Száma: ... 01-01-0001996 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ... 06 70 2512249 ... istvanjaromi54@gmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet) ** 
Intézmény neve: ............................................................................................ . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: .................................................................... . 

Intézmény vezetőjének neve: ............................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: ............................... 0< ......................................................................... .. 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP ........................................................... . 

Címe: ll 05 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 6. 

Bankszámla száma: ..... 1171 0002-20049746 ................................ . 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: Igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: Újhegy 2000 Alapítvány 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
Iskolánk évek óta hagyományosan megrendezi a Lakatos Renáta emlékversenyt. 

Lakatos Renáta a kerületi cigány kisebbségi önkormányzat vezetőségi tagja volt, az ő 

ötlete volt ez a kezdeményezés, melyhez a Széchenyi István Általános Iskola biztosította 

a helyszínt és vállalta a szervezési feladatokat. Lakatos Renáta korai tragikus halála 

után 13 éven keresztül ápolta ezt a hagyományt az intézmény, 2013-ig a kerületi cigány 

kisebbségi önkormányzat is támogatta a rendezvényt. 

A kerületi roma tanulók vesznek részt ezen a kolturális programon. Ezzel a paradox 

tehetséggondozás is lehetővé válik. A verseny iránti jelentős érdeklődést mutatja, hogy a 

prograrnon korábbi években közel 50 tanuló vett részt. 

A kezdetben csak vers-és próza kategóriában indultak, később ezt kibővítettük ének és 

hangszeres produkcióval is. A versenyző diákok felkészültsége - köszönhetően a 

pedagógusoknak és szülőknek- alapos és színvonalas volt. 

Tervezzük, hogy a Kőbányai Nevelési Tanácsadó munkatársai is bekapcsolódjanak 

ebbe a programba, hiszen a Széchenyi István Általános Iskola biztosítja az egyik 

helyszínt és tanulókat az ÖSSZ-SZÍNT ÁNC programjuk megvalósításához, melyen 

főként hátrányos helyzetű és roma tanulókvesznek részt. 

Ebben a tanévben az Újhegy 2000 Alapítvány felkarolta ezt a programot ,25.000 Ft 

támogatást nyújt, valamint a szervezésben és lebonyolításban segíti Lakatos Enikő 

roma pedagógust. 
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Budapest, 2016. április 23 .. 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

. l l ·--r-".~ 
( ' /"." . (:' ' / ';f r/){)~ ...... -... c~ ·· ---.. 

·······l···················· .. ······················ 
A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

ÚJhciW~.iuapitvány 
1108 Bp., Ujhegyi ~ 1-3. 

Adószám: 1968Sf.82-1-42 
8-:lan.: OTP 11710002-20049748 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PALYAZATIADATLAP 1 

L 7fl'( . PR 7 'i . "lt1 A ·-. 
A civil szervezctek 2016. évi támogatás -··-·· 

l. A P ÁL Y ÁZÓ ADA T AI: j Előszám melléklü';' . F.iöé\{~ö: . 

1 jo:J-L-1 
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervczet, egyesület, -afapit\'áöY,--valamint···· ·· --
nem kőbányai székhelyű, dc Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: Wesley János Óvoda és Iskola Diákönkormányzata 

Székhelye: 1101 Budapest, MÁV-telep 38. 

Adószáma: 18183791-1-42 

Képviselő neve: Makai Mariann (a diákönkormányzat elnöke, 8. osztály) 

Bírósági bejegyzés dátuma: nem releváns Száma: nem releváns 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú D 

Tel. szám, e-mail cím: +36 (l) 265-1214; met.palyazatiiroda@gmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet)** 

Intézmény neve: Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium 

Címe: 1101 Budapest, MÁV-telep 38. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Wesley János Óvoda és Iskola Diákönkormányzata 

Intézmény vezetőjének neve: Lónyai Zsuzsanna 

Telefonszáma, e-mail címe: +36 (70) 457-2940; lonyai@hotmail.com 

A pályázatért felelős neve: Forezek Ákos 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: +36 (70) 967-6677; 

akos.forczek@gmail.com 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: OTP Bank Nyrt. 

Címe: l 0 85 Budapest, J ó zs ef krt. 3 3. 

Bankszámlaszáma: 11708001-20547385 



4. A pályázatot benyújtó szervezet J>énzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Címe: l 085 Budapest, József krt. 33. 

Bankszámla száma: 1170800 1-2054 738 5 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a l. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az r. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat mebTValósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban e1lene. 

4. A szervczct a támogatás tekintetében adólcvonási joggal rendelkezik: igen - nem 

5. Amennyíben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkonnányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: nem releváns 

A támogatás összege: nem releváns 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hobry a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkonnányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (le fel'ebb l oldal 
l 1905-ben alapított, 2004 óta a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában 

l működtetett kőbányai iskolánk Budapest et,.ryik legszegényebb városrészén, a Pongrác út, a 
MA V Gépgyár munkáslakótelepe, valamint a Hös utca szomszédságában található. lakói 
jellemzően rossz családi környezetben élnek, alacsony képzettségű, munkanélküli emberek, 
akik megteremtették saját, szilárd struktúrával rendelkező, a város többi részétől elkülönülő 
társadalmukat E családokban nem ritkák a szenvedélybetegségek, a szülők és gyermekek 
között nem megfelelő a kapcsolat, sok a feldolgozatlan családi trauma. rlyen környezetből 
érkeznek diákjaink is. 90!'/o-ban roma gyermekek. 
Diákönkormányzatunk azzal a céllal pályázik, hogy összesen 15 első l második osztályos 
tanulónk részt vehessen egy ötnapos magyarhertelendi erdei iskolában (2 felnőtt kísérő 
társaságában). Ezeknek a t,.ryermekeknek még sohasem volt részük ehhez hasonló szabadidős 
programban. 

l A táborban a túrázás mellett a környezetvédelem állna a középpontban. A gyermekek 
természet részeve válhatnának, s a barangolásaink közben rácsodálkozhatnának 
környezetünkre, és megismerhetnék az erdei iskola körüli élővilágot 

l 

A magyarhertelendi táborhellyel már előzetesen egyeztettünk A táborra 2016. szeptember 
19-23. között kerül ne sor: a "Hegyen innen hegyen túl" cím ű "bakaucsos tábor" 
szolgáltatáscsomagjára kívánunk pályázni (szállás, napi háromszori étkezés és a7. alább 
részletezett programok). Az egységár: 24.000,- Ft/fő. Az ütem- és programterv a következő: 

délelőtt Ki akolás, tábor megismerése ... J 

r-:-de--·lu-t-án---+--S-'tr-andolás a magyarhertelend~ termálfurdőben \ 
Készülődés a vacsorához l 

l. nap 

l 1. .. _ i este 
délelőtt 

l Tá{)o!tűz., isnt(!_r~cdé:;j est - _ _ J 
2. nap 

délután 

Kirándulás az Abaligeti Cseppköbarlangba, és a 
Denevér Múzeum megláto ratása 
Túraútvonal - Magyarhertelend - Tekeresi völgy 
5,4 km (l óra 30 perc) 
Látnivalók· vadregényes völgv. Hermann Ottó-tó, . 

ll \ \ tájjellegű épületek: cmlékmü, panorámaút J 

k;Játással az orfü; tavakrn, ;dösz~kos (sz;vomyás) l 
forrás 

~---- Játékos vetélke~és számháború a hertelendi 
kilátánál · 

3. p é-!clöu---, Orfií ~~-kö~nyékének-~egi-~;erése____ tájhá~--1 

J Jlátogatás ! 

f 
Evezés az Orfűi Tavon ·- a víz mint a népi 

1 

ha ornán e ik le kiemelkedöbb "eszköze" 
délután Kenyérsütés kemencében, tésztadagasztás az 

[ Orffii Malom Múzeumban. Múzeumpedagógiai 

~ 
fo lalkozás 

l este l Dramatikus játékok a túrá7..ás jegvében 
··;-·-·-- -~---.-,--;;.:: ·---t···--··-·-·--····---··--···--------·· .. ·-""·······--·--- - ·---- . \ 

1

'+. nap deteiOn Kincskeresés Ma arhertdenden 'csa atmunka) 
délután Számháború a ma arhertelendi ki látónál 

ebéd után Indulás haza 
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IV. KÖLTS ÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

-~-~-~-~~-~-~-~~~-~-~----. -- -- - -----·- .. --· ·- ---· 

erdei tskola 408.000,- Ft O,- Ft 408.000,~ Ft 
részvételi díja/fő 

(szállás, napl 3-szori 
étkezés, szervezett 
erdei iskolai 
program ok a ten ti ek l 
szerint): 24.000,-
Ft/fő, 15+2 fő. 
Összesen 24.000*17 
= 408.000,- Ft 

·------~-----~---·--- ---···--·-··-·-·· ··-·--·-·--

1233.500,- Fl buszbérlés küHségt: 233.500,- Fl O,- Ft 
(árajánlat alapján: 
4*200 km, 19 tos 
mikrobusz + óradíj + 

l pályadíj összesen: 
233.500,- Ft) l l 

l l l 

Igényelt támogatás összesen: 641.500,- Ft 

Csatolt mellékletek t gen nem 
--:-c-----:-_--

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
1. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 

adatairól. l 
. . , , --;;--·----. ---~-~-----~------------·---;---~-t-----~--r------j 

i A ctvtl szervezet letest to okuata (egyesületek eseteben 

2. ~~a::~~~~~~~~~=r~~:~~~~~;tt:~~r;t~~~ ~~~~.~~~a sz~=:~~~.---~-·-·\ -----

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel í 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

13. bíróság eredetí 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 1 

x 

j 4 j sze~élyiség nélküli szervezet esetéhen a szervezet j X j 

l ___ ~l;;;~~;;;~;~~ _;~;!:tr~r~::;;~~~;~;:~~-:~r-~--~-:_:::~ ___ l. _, ___ L _ _j 
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-~--·--·~--~----·--------··-·····-------·-----

~zervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának X 
asolata 

--~---------·- --·---···-·····---··-·--····-··-·-·---·--··---~--t------ir------i 

1

6 f Az elözö évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe X 
·[ helyezéséről szóló igazolás l 

L _ _L ____ ·--·---···--··-···-··-···-····-···-·--·····-·-··-··· ···-···-----_L --~-~ 

Budapest, 2016. április 20. 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

.r.~.·:.·~~ ,1,; ..... : .~~ .. '.·.:' . .................... . 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális ef:,ryesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

5 
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l01h APR 2 5. 

J>ÁLY ÁZATI ADATLAJ> 

A civil szervezetek 20 16. évi támogatására 

l. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesiilet, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyíí, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélkiili szervezet 

A pályázó szervezet neve: ...... ZÖLDSPORT Egyesület.. ......................................... . 

Székhelye: ... 1103 Budapest Kőér u. 2/c .......... 1\dószáma: ...... 18191970-1-42 .............. . 

Képviselő neve: ............ Borsos Gábor 

Bírósági bejegyzés dátuma ... 2006. 05. 22 .......... . .Száma: ...... 12.Pk.60.092/2006/4 ...... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, kö_z:ba~~nú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ... 06-20-977-5611 ........ zoldsport@zoldsport.eu ......................... .. 

l. A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ........................................ . ............. ,Címe: ............................................................. . 

Tagszervezet vezető 

neve: .......................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe:. 

2. A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélkiili 

szervezet)** 

Intézmény neve: ................. . 

Címe: ....... . 

Tagcsopo11, klub, kör megnevezése: 

Intézmény vezetőjének neve: .. . 

Telefonszáma, e-mail címe: ... . 

A páiyázatért felelős neve: . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénziigyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............ . 

Neve: ............................. . 

Címe: ............................................. . 

Bankszámla száma: ......................... . 

. . , . , , • , ... , • , •.• , ...... -•.•. ~ •. , ••• , • , • , ..... , , , • , . ,·,-.- ,...,.., ... ~ ,...,...,.,.~Tr1'·• ,.1 .-rT":·:-;.~ :~~·r 

Hl<1:• ·i o·•: :· ·.qy,í,;p;.; "\.J< .. l· .. ;;cl ET 

. ............ ' ·; . '. ,• ....• ·,r.\ ... o_;~· 1° •. ~ r ': }ft',f :' .t •••••••••• 

........... ~1~'.'''''•:·;··: .... \>.(~2.>;.Z,.5.-~.;·_ ·.:2&{;7,,· 
1 ,;d.{J, .;; ex-: ~'l , ...... ·f·· . 

l 
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4. A pályázatot benyújtó szer-vezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése ........ MagNeLBank Zrt .. 
. ...... ' ............ ' ...................... ········· 

Címe: .................. l 062 Budapest Andrássy út 98 
.. ······························································ 

Bankszámla száma: ..... 16200 151 - 00126984 .. 
. ...... ···························································· 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

ll. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: Igen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ......... --- .......... . 

A támogatás összege: ...... ---- ........... . 

6. Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLY ÁZÓ NEVE: ZÖLDSPORT Egyesület 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (le fel'ebb l oldal 

Egyesületünk nevében szerepcl a sport kifejezés, de tevékenységünknek nmcs köze a 

klasszikus sportokhoz/versenysporthoz Természetjárással, túrák, táborok szervezésével, 

vezetésével foglalkozunk, a szabadidö sportosan aktív eltöltését népszerűsítjük 

Egész évre kidolgozott programtervünk van, mely a honlapunkon (www.zoldsport.eu) 

elérhető és nyomtatott formában is megjelentetjük. 

Programjaink jelentős része gyermekek, gyermekes családok részére szerveződnek. 

Pályázatunkban két programra kérünk támogatást, ahol a gyermekek a szülőkkel, esetenként 

a nagyszülökkel együtt táboroznak, túráznak. 

l. Családos kerékpát·os és vízi t\u·atábor a Velt~ncei-tónál j \d i us 24 - 28. 

A táborozás során a családok gyakorlott túravezetöink irányításával vesznek részt egyes 

napokon vízi programokon: kenukkal túrázunk, megismertetjük velük a kajakozás alapjait, 

valamint a vitorlázásba is belekóstolunk. Más napokon kerékpártórát szervezünk a tó körül és 

a Velencei-hegység aljában. Ezen kívül labdajátékokkal és játékos vetélkedőkkel tesszük 

színesebbé a napi programokat. 

Szállásunk Velencén a Drótszamár kempingben lesz faházban és sátrakban, étkezésünk 

közösen, szervezett formában történik. A napi prograrnak beosztása az időjárás 

függvényében alakul ki. 

Tervezett létszám: 30 fő. 

2. Családos túra Erdélyben a Pádis fennsíkon augusztus 7- 13. 

A Bihar-hegységben található 1300 m magasságban elterülő fennsík bővelkedik különös 

látnivalókban: vízesések, mély szurdokok, töbrök, monumentális barlangok. Ez a hazai 

hegységeknél nem sokkal magasabb, de jellegében merőben más tájegység meghatározó 

élményt nyújt gyerekeknek és felnőtteknek is. Egy hetes túránk alatt naponta különböző 

helyeket járunk körbe: Galbina-szurdok, Boga-katlan, Szamosbazár, Csodavár, stb. A napi 

túratávok, szintek a gyerekekre mérten vannak megtervezve, de sportos kitartást kívánnak 

minden résztvevőtőL Sok gyereknek első alkalom lesz, hogy határon túli tájakat fedezhet fel, 

távolabbi, vadregényes tájakat ismerhet meg. 

Szállásunk erdélyi magyarok kezelésében álló vendégházban lesz, ahol lehetőség adódik 

kapcsolatokat kialakítani, szokásaikat, hagyományaikat megismerni. Étkezésünket is ők 

biztosítják helyi jellegzetes ételekkel. Utazásunk külön busszal történik. 

Tervezett létszám: 20 fő 
~------------------------------~-------~~-----------------------------~ 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) ... 201 6. 07.24 - 08. 13. 
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IV. KÖLTS ÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás 
megnevezése 

Velencei tábor 
szállásköltség 30 fö x 240.000 Ft 170.000 Ft 
4 nap x 2000 Ft 
sporteszközök 
bérlése 6 db kenu x 2 
nap x 4000 Ft + 4 db 
kajak x 1 nap x 3000 75 500 Ft 50.500 Ft 
Ft + l db vitorlás x l 
nap x 15500 Ft 
Erdélyi túra 
szállásköltség 
20 fő x 6 nap x 4000 480.000 Ft 340.000 Ft 
Ft 
utazás külön busszal 
1800 km x 250 Ft 450.000 Ft 315.000 Ft 

összesen 1.245.500 Ft 875.500 Ft 

Igényelt támogatás összesen: ... 370.000 ....... Ft 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 
A civil szervezet létesít ö okirata (egyesületek esetében 

'1 alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet ""'· 
képviselője által hitelesített másolata, 

A nem köbányai székhelyü, de Köbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet müködéséről, 

A köbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
müködésérőL létszámáról és tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
másolata 

---~-

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál töt1énő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

. ' i 
Budapest, 2016 ..... : .. r.' .1. .... •.0':· .... · 

igényelt támogatás 

70.000 Ft 

25.000 Ft 

140.000 Ft 

135.000 Ft 
370.000 Ft 

t gen nem 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



A pályázó kőbányai tagcsopot1 vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2016. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, alapítvány, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet 

A pályázó szervezet neve: A zene mindenkié Egyesület 

Székhelye: 1102 Budapest, Füzér utca 27/a. Adószáma: 18161904-1-42 

Képviselő neve: Erdős Gáborné 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1997.12.30. Száma: 9 Pk 61.169/1997/1 7849 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú : elbírálás alatt 

Tel. szám, e-mail cím: +36 30 2074222 

l. A kőbányai taeszervezet * 

Neve: ................................................................ , Címe: ............................................................. .. 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

2. A kőbányai taecsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet)** , --·· ___ . _ .. .. ___ q ______ •• _ ··--· __ _ 

l H U ll-~ l' l-:·; ~ \· ( l V A l{ ' lS ;~ . •< E R 1.J 1 10 
It' ' . KOJl.\i·<iY\!~''\'I.;flV'''J.'')''"''i n ezmeny neve ..................................................... ~ ........... -.............. , .• ""·' .... .. 

' [ • l l ( ~~ ~~ y- f j\\:.' t ,.,., t . . f ' ! 1 ,; ' ·l 

. ···- -~·--·--··----··-·· ~----··~·---·-·- -"'''•' -~·~-----

Címe: ................ _~··············:···· .. ··························~·Hd~iós7:·.:·,o·k/lJ'015(10XG.(11. .. . 
Tagcsoport, klub, kor megnevezese: ............................ J •••••••••••••••••• , •.•• ··p'J"?"·' ........ . 

; .~,;:h .'\ ~ ' i 
I t ' ' t"'' k ., n ezmeny veze O Jene neve: ........................................................................... .. 

;··---- .::1 . .. ---
Telefonszáma, e-mail címe: ...................................... ;.r;:.Jos;Aa •...... :.X~.~~.-~•······ ... J,".,t,,>: 

A ál , t'rtc.ll" . : mn!lM.J<>> -1 r ,f r· 
p yaza e 1e e os neve ........................................ ~-··-~_ .......... : ................................ ('Jo.~--v 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

3. A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzüeyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................................ . 

Neve: ........................................................................................................... . 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................................... . 



4. A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: Raiffeisen Bank Zrt 

Címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 6. 

Bankszámla száma: 1200 l 008-00229921-00 l 00008 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a I. pontot a tagcsoport országos 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 2. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben az I. pontot nem kell kitölteni. 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott 
kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy 
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nmcs 
folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: tgen - nem 

5. Amennyiben 2016-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A tám tás .. oga osszege: .......................................................................... . 

6. Kötelezettséget vállatok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 



PÁLY ÁZÓ NEVE: 
III. A TERVEZETT PROGRAM RESZLETES LElRASA (legfeljebb l oldal) 

Egyesületünk 1997 óta foglalkozik egy speciális módszer segítségével értelmileg illetve 

halmozottan sérült gyermekek és fiatalok zenei neveléséveL Ennek a módszernek a 

segítségével lehetövé válik, hogy olyan fiatalok, akik írni, olvasni, sőt időnként beszélni is 

nehezen tanulnak meg képesek legyenek elsajátítani a közös muzsikálás képességét. 

Bebizonyított tény, hogy ezek a fiatalok sokkal jobban teljesítenek az életben, 

munkahelyükön, iskoláikban. 

Jelenleg 50 tanítványunkkal 3 pedagógus és 5 önkéntes foglalkozik zeneiskolai rendszerben, 

azaz iskolai, illetve munkaidőn túl hetente 2-3 alkalommal részesülnek zenei oktatásban. Az 

egyesületnek jelenleg már két zenekara van, a méltán nevessé vált Parafónia és az 5 éve 

alakult Paracitera zenekar. 

Parafónia zenekarunk szoros együttműködést ápol többek között a Tutta Forza zenekarral is, 

több közös, sikeres koncert is bizonyítja ezt. 

Minden nyáron zenei tábort szervezünk a Parafónia zenekar tagjainak, már 14 éve, minden 

alkalommal Monostorapáti faluban. 

A táborban 25 fő vesz rész, 6 napon keresztül, 15 fiatal + 7 tanár + 3 kísérő szülő. 

Minden nap kb. 4-5 órát zenélnek, a maradék időben az éppen akkor zajló Művészetek 

völgyében vesznek részt programokon, kézműves foglalkozásokon, kirándulásokon. 

Szálláshelyünk a monostorapáti óvodában van, ellátásunkat is itt tudjuk elintézni, délben 

meleg ebéddel, a maradék két étkezést a fiatalok segítségével mi magunk oldjuk meg. 

Így nemcsak zenélnek, hanem gyakorolják az önellátás, egymásról és magukról való 

gondoskodást is. 

A Művészetek völgyében ez idő alatt két alkalommal fel is lép a Parafónia, egyszer 

Monostorapátiban a völgymisén, itt partnereik a dunaújvárosi Széchenyi Gimnázium 

gimnazista kórusa. Ez egyben szép példája a sikeres integrált zenei nevelésnek is. Másik 

alkalommal a vigandpetendi katolikus templomban lépnek fel klasszikus zenei 

programjukkal, mint a Művészetek völgyében a fogyatékkal élők egyetlen képviselője. 

Ezzel a pályázattal erre a nyári táborra kérnénk támogatást, mert bár próbáljuk minél 

költségkímélőbben megoldani a szállást l teremszállás matracokon l és az ellátást is, a 

családok jó része szociálisan nehéz helyzetben él és időnként problémás előteremteni a tábor 

költségét. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2016.augusztus 1-6. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

szállás 1250x5x25= 156.250 56.250 100.000 

étkezés l 000Ft/nap/főx5x25 
= 125.000 25.000 100.000 

Autóbuszbérlés 
l utazás, szállítás l 154.000.-FT 54.000 100.000 

------

Igényelt támogatás összesen: 300.000 l háromszázezer /Ft 

Csatolt mellékletek igen 

l. 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi 

x igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, 

A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 
2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 

képviselője által hitelesített más()_lat~, 



A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető bíróság 

3. eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet működéséről, 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

4. nélküli szervezet esetében a szervezet müködésének helyet adó 
intézmény igazolása a szervezet müködéséről, létszámáról és 
tevékenységéről, 

5. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
másolata 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás 

x 

Budapest, 2016. április ll. 
, A .cene mlndenkir 

~ Egyesület 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

.. ~~ ... q~~.'.::~~~~.~.~~~~·.:'; 
A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

Országos, regionális egyesület cégszerű 
aláírása és bélyegzője 

................................................ 
A kőbányai háttérintézmény vezetőjének 

cégszerű aláírása és bélyegzője 

5 




